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O segundo Relatório de Sustentabilidade da Liberty Seguros, em Portugal, reporta essencialmente informação 
referente aos anos civis de 2012 e 2013. No que respeita aos indicadores apresentados sempre que possível 
foi incluída informação de diversos anos de atividade para que se possam identifi car tendências. O relatório foi 
elaborado de modo a responder aos requisitos estabelecidos nas diretrizes de orientação da GRI - Global 
Reporting Initiative, versão 3.1 de 2011, para o nível B+, tendo também atendido ao suplemento do setor 
fi nanceiro. O relatório de Sustentabilidade tem uma periodicidade bianual. Foi verifi cado por uma entidade 
independente que confi rmou o nível B+.

> Enquadramento

C C+ B B+ A A+> NÍVEIS DE APLICAÇÃO

Obrigatório Auto Declaração

Opcional Verifi cação por 3ª Parte

Verifi cação GRI

O presente relatório tem uma estrutura inicial constituída pelo Enquadramento, Principais acontecimentos 
do biénio e Mensagem do Presidente, estando seguidamente organizado em três partes distintas:

> 1ª A nossa Identidade (Caracterização do Grupo / Liberty em Portugal / Pilares da nossa estratégia);
> 2ª Trabalho em Equipa (A importância dos Stakeholders / O valor dos Stakeholders) e
> 3ª O Resultado da nossa identidade e do trabalho em equipa (Desempenho económico-fi nanceiro / 

Reconhecimento / O nosso contributo para um presente e futuro mais justo).

O seu conteúdo foi defi nido tendo por base a análise da materialidade anteriormente realizada, encontrando-se 
o processo de análise detalhado no primeiro relatório de sustentabilidade, relativo ao ano de 2011, que poderá 
ser consultado no nosso site: http://www.libertyseguros.pt/pt/www/Home/A-Liberty-Seguros/Informacao-legal/
Relatorio-de-Sustentabilidade/Conteudo/tabid/9463

GRI
3.1/3.2/3.3/3.5/3.6/
3.9/3.10/3.11/3.13
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> Principais Acontecimentos do Biénio

Durante o biénio 2012-2013 procurámos satisfazer as necessidades dos nossos Stakeholders e concentrámos os 
nossos esforços para ir de encontro às suas expetativas. Os compromissos que assumimos em 2011 foram 
objetivos que procurámos alcançar no decorrer destes dois anos.

Porém algumas expetativas mantem-se, e para essas expetativas a nossa resposta assenta essencialmente 
num compromisso de trabalho continuado com vista a alcançarmos gradualmente uma melhor performance.

Na seguinte tabela encontram-se identifi cados os compromissos assumidos para este biénio e o seu grau 
de cumprimento.

COMPROMISSO 2011
PARA O BIÉNIO 2012/2013

GRAU DE CUMPRIMENTO NOTAS EXPLICATIVAS

Implementar um serviço de
videoconferência, com vista à redução 
das deslocações.

Cumprido totalmente Foi implementado o serviço
de videoconferência na Sede.

Diversifi car os canais de comunicação.
A Liberty Seguros irá diversifi car um dos 
seus principais veículos de comunicação, 
a Liberty em Acção, que irá passar a estar 
disponível também em versão digital. Es-
peramos com esta medida alargar o nosso 
público e diminuir o número de exemplares 
impressos. Iremos também aumentar a 
nossa exposição mediática na Televisão.

Cumprido totalmente A revista Liberty em Acção, passou 
a estar disponível também em 
versão digital. Desenvolvemos 
uma campanha televisiva alusiva à 
Celebração do Centenário do Grupo 
Liberty Mutual, outra campanha te-
levisiva que pretendeu homenagear 
o Mediador de Seguros.

Melhorar o prazo de resposta e gestão 
de reclamações.
Todas as reclamações tem resposta num 
prazo máximo de 7 dias e as reclamações 
institucionais têm uma média de resposta 
de 5 dias úteis. Pretendemos continuar 
o bom trabalho nesta área e se possível 
encurtar cada vez mais os prazos de 
resposta.

Cumprido totalmente Neste biénio considerámos ter atin-
gido satisfatórios níveis de resposta 
a todas as solicitações/reclamações 
que nos chegaram, pedidos de escla-
recimento e inquéritos sustentados. 
O prazo médio, anual, de resposta às 
reclamações em 2011 foi de 4,8 dias, 
em 2012 foi de 4,4 dias e em 2013 
de 3,4.

Utilizar linguagem clara e acessível nos 
produtos. 
A Liberty Seguros irá iniciar em 2012 um 
projeto que visa simplifi car e melhorar a for-
ma como comunica com os seus Clientes.

Cumprido totalmente Em 2012, e dando continuidade ao 
projeto de revisão de Templates, 
surgiu o projeto de comunicação a 
clientes, que tem como objetivo alterar 
os layouts dos Templates, para que o 
documento seja mais apelativo e que 
a informação relevante nele contida 
seja de fácil perceção para o cliente.
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COMPROMISSO 2011
PARA O BIÉNIO 2012/2013

GRAU DE CUMPRIMENTO NOTAS EXPLICATIVAS

Aumentar a comunicação das iniciativas 
de responsabilidade social junto dos 
Stakeholders. 
A Liberty Seguros irá potenciar ainda mais a 
divulgação das ações de responsabilidade 
social com Instituições de solidariedade, 
documentando-as através da realização de 
fi lmes/documentários que serão divulgados 
à sua estrutura em eventos internos e inter-
nacionalmente ao Grupo Liberty Mutual.

Cumprido totalmente Desde 2012 que todas a edições da 
revista Liberty em Acção, têm um 
dossier apenas dedicado a iniciativas 
de responsabilidade social, denomi-
nado Liberty Solidária.

Desenvolver novos produtos.
Compromete-se a curto prazo, a analisar
as condições, as exigências e os hábitos
de consumo publico, com vista ao
desenvolvimento de novos produtos, onde 
na sua conceção sejam abordadas
questões ambientais ou de cariz social
e que resultem em benefi cio para
a sociedade.

Cumprido totalmente Foi criado o Produto Futuro Feliz. O 
seguro Liberty Auto passou a ter a 
cobertura de responsabilidade civil na 
condução de bicicletas, incentivando 
assim a utilização de bicicletas como 
meio de transporte, com impactos di-
retos na saúde e no ambiente. Foram 
introduzidas algumas novidades no 
produto Liberty Vida, incluindo Vida 
Crédito e Vida Grupo. Estas novidades 
relacionam-se precisamente com a 
fl exibilização das idades, limite de 
adesão e permanência em algumas 
das garantias mais subscritas nestes 
produtos.

Melhorar a gestão de recursos energéticos. 
A Liberty Seguros compromete-se a sensibili-
zar cada vez mais os seus colaboradores para 
a temática da gestão de recursos energéticos, 
através de envio de newsletters elaboradas 
para este fi m, apelando a uma gestão cada 
vez mais responsável dos recursos.

Não cumprido Não foram realizadas ações de 
sensibilização

Apostar na reciclagem e reutilização
de materiais obsoletos.

Cumprido Na Liberty Seguros o abate dos 
equipamentos informáticos avaria-
dos ou fora de garantia (com mais 
de 3 anos), desde que estejam 
ainda funcionais são alvo de doação 
para entidades de solidariedade 
social ou a colaboradores.
Por outro lado a virtualização é uma 
solução que permite que vários 
sistemas e respetivos softwares
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COMPROMISSO 2011
PARA O BIÉNIO 2012/2013

GRAU DE CUMPRIMENTO NOTAS EXPLICATIVAS

Apostar na reciclagem e reutilização
de materiais obsoletos (cont).

sejam executados a partir de uma 
única máquina, seja um desktop ou 
um servidor. Como as máquinas são 
virtuais, isto é, não existem fi sica-
mente, assistimos à diminuição do 
número de servidores físicos, o que 
implica uma redução de  novo equi-
pamento, pois podem ser instaladas 
máquinas virtuais nos computado-
res, funcionan do as máquinas com 
mais do que uma máquina.

Iniciar o modelo de medição NPS
para inquéritos de satisfação dos
nossos Clientes.

Cumprido Na Liberty está a ser desenvolvido 
um sistema de inquéritos de satis-
fação ao consumidor com base no 
sistema NPS, mas que se encontra 
ainda em fase de testes, pelo que 
ainda não se obtiveram resultados 
robustos.

Otimizar os processos de trabalho
na empresa.

Cumprido Em novembro de 2012 iniciámos o 
Projeto Lean na Direção de Serviço 
ao Cliente.

Aumentar o numero de ações de
responsabilidade social, onde exista a 
contribuição e participação dos seus
colaboradores.

Não cumprido Em 2011 realizámos 8 iniciativas. 
Neste biénio realizámos apenas 9 
iniciativas com a participação dos 
nossos colaboradores.

Reforçar a relação com os seus
fornecedores e parceiros.

Cumprido Os nossos agentes são convidados 
a participar em todas as ações de 
responsabilidade social que realiza-
mos e são também convidados a 
participar nos eventos que a Liberty 
Seguros patrocina.

Melhorar a gestão da sinistralidade. Cumprido Totalmente O site da Liberty Seguros uma área 
sobre fraude com conselhos sobre 
a forma como os nossos Clientes 
se podem proteger contra possíveis 
casos de Fraude.
Lançámos o projeto de SMS Au-
tomático de Sinistros - O presente 
projeto consiste em informar via SMS
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COMPROMISSO 2011
PARA O BIÉNIO 2012/2013

GRAU DE CUMPRIMENTO NOTAS EXPLICATIVAS

Melhorar a gestão da sinistralidade 
(cont).

Cumprido Totalmente ou Email automático os nossos 
Clientes/ Segurados e Sinistrados, 
em algumas ações do processo 
de gestão de um sinistro, fi cando 
o interveniente informado de uma 
forma mais célere do estado do seu 
processo de sinistro.
Em 2012 iniciámos um Projeto de 
atendimento mais direto e persona-
lizado, realizado diretamente para o 
Gestor de Sinistro, bastando para 
isso o interlocutor ser detentor do 
n.º de processo em causa. 
Digitando o n.º de processo no 
telefone, aquando do contacto, 
permite, desde que o Gestor se 
encontre disponível, estabelecer 
contacto direto com o próprio.

Desenvolver aplicações de apoio ao 
negócio.

Cumprido De forma a melhorarmos os nossos 
níveis de atendimento ao parceiro, em 
2012 avançámos para o atendimento 
exclusivo pela linha SIA. Em 2012 
atendemos 10.679 chamadas de 
11.598 recebidas. O nosso com-
promisso é aumentar o numero de 
chamadas atendidas. 
Em 2011 criámos o Connect Mobile, 
uma plataforma móvel do portal de 
agente. Em 2012 disponibilizámos 
varias melhorias e o nosso compro-
misso é continuar a investir nesta 
plataforma, aumentando as suas 
funcionalidades.

Desenvolver serviços adequados
às necessidades dos Clientes.

Cumprido Atualmente dispomos de uma vasta 
rede de Prestadores de Norte a Sul 
do país: Ofi cinas recomendadas 
(86), Reparação de vidros (274), 
rent-a-car (75), Clinicas da Rede 
Liberty Seguros (142). Em 2012 
inaugurámos o Centro Clínico
Liberty Seguros Norte.

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   68726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   6 10/10/14   09:5310/10/14   09:53



Portugal sempre foi um país fortemente condicionado, em termos económicos, por fatores que escapam ao 

seu controle, e que, historicamente apenas durante breves momentos conseguimos dominar. Por um lado a 

pequenez geográfi ca das suas fronteiras originais (sem contar obviamente com as ex-colónias), e portanto a 

dimensão muito limitada do seu mercado interno. Por outro também pela sua própria localização geográfi ca, 

na ponta mais ocidental da Europa, longe dos mercados centrais europeus onde vivem e trabalham milhões 

de consumidores com alto poder de compra, bons sistemas de proteção na invalidez e velhi-

ce, e portanto sem grandes necessidades de poupar (apesar de o fazerem). 

Há países mais pequenos do que Portugal, como a Suíça, a Holanda, o Luxem-

burgo, que benefi ciam fortemente desse poder de compra de milhões de con-

sumidores provenientes de países ricos com os quais fazem fronteira. Ambos 

os mencionados fatores (pequenez do território, e posicionamento geográfi co, 

distante em relação aos mercados consumidores centrais) determinaram 

de forma marcante a nossa História a partir do momento em 

que perdemos o contributo das ex-colónias para o nosso 

sustento. A nossa localização geográfi ca continua hoje a 

ser um dos maiores limitadores ao nosso crescimento, e 

portanto deveria ser um dos pontos principais a ser enca-

rado e enfrentado num projeto de desenvolvimento estra-

tégico para o país, que é cada vez mais urgente. 

Há centenas de anos, quanto a população do país não 

conseguia ser alimentada pela riqueza produzida no 

país, e não havendo outra hipótese a seguir, pois a 

nossa retaguarda por terra estava dominada por uma 

população inimiga hostil e aguerrida, que sempre tra-

tou, ao longo da nossa História, de nos conquistar 

pelas armas, virámo-nos para o mar, e fomos à des-

coberta de novas oportunidades para expandir a nossa 

capacidade de gerar alimento e negócios que permitissem 

> Mensagem do Presidente GRI - 1.1
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a subsistência da população residente. Enquanto, ao longo de uns poucos séculos, controlámos o mer-

cado e as rotas das especiarias, do ouro, da prata e das pedras preciosas, a fórmula adotada funcionou 

relativamente bem. 

Quando perdemos as riquezas que provinham do Novo Mundo, e mais tarde as ex-colónias começaram a 

custar-nos mais, em termos de investimento feito no esforço de guerra para as manter sob o nosso domí-

nio, do que o que conseguíamos extrair delas, só houve um caminho para combater a fome. O da emigra-

ção maciça de milhões de portugueses, que não encontravam sustento para as suas famílias na exiguidade 

das nossas fronteiras. Somos um país que ainda não foi capaz de desenhar um “modelo de negócios” 

credível e sustentável no tempo, capaz de dar trabalho e alimentar a população residente com dignidade. 

Estima-se que hoje em dia vivam fora de Portugal tantos cidadãos portugueses e luso-descendentes di-

retos como aqueles que hoje residem no nosso território nacional. Se estes irmãos algum dia quisessem 

regressar, a nossa taxa de desemprego já não seria de 15%, mas estaria em níveis insustentáveis. Por isso 

nem os que estão fora regressam, nem os que cá estão conseguem impedir que o fl uxo migratório continue 

a mandar lá para fora, todos os anos, dezenas de milhares de portugueses que não encontram sustento 

digno no seu próprio país.

Estas considerações iniciais são absolutamente críticas para enquadrar uma mensagem introdutória a um 

relatório de sustentabilidade elaborado num país como Portugal, mais ainda neste Portugal do século XXI. 

A dimensão da crise em Espanha foi maior (só o salvamento de um dos bancos, o Bankia, custou aos con-

tribuintes 5 vezes mais do que o que foi necessário para recapitalizar todo o setor bancário português), e 

no entanto a Espanha já saiu dela, encontra-se novamente em fase de crescimento apoiado por programas 

governamentais de incentivo ao consumo e ao crescimento económico, e já fala em retoma. Em Portugal, 

6 anos depois do início da crise fi nanceira internacional, e no início do 4º ano consecutivo de austeridade, 

o discurso político dominante continua a ser o da manutenção dos programas de austeridade, previsivel-

mente de aumento de impostos, o das difi culdades em manter a disciplina orçamental no Estado, apesar 

da maior arrecadação de impostos, e portanto continuação até pelo menos 2019 da depressão económica 

em que o mercado interno se encontra, pois os propalados êxitos ligados ao incremento das exportações 

(cujo produto, na sua maioria, não retorna a Portugal, fi ca no estrangeiro) não têm refl exo visível imediato 

no bolso das famílias portuguesas.
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Num entorno económico, social e político crispado e adverso como este, gerir uma companhia com prin-

cípios éticos e valores sólidos, que visam a sustentabilidade do “microssistema” interno numa envolvente 

com sérios condicionalismos, e em forte turbulência, coloca à Administração desafi os (e preocupações) 

acrescidas, que não se chegariam a materializar se o que anteriormente descrevemos não se verifi casse, 

ou seja, se a nossa dimensão e localização geográfi ca, e uma maior proximidade aos consumidores com 

alto poder de compra, permitissem formatar empresas que pudessem desafi ar e enfrentar o mercado com 

maior grau de confi ança. 

A Liberty Seguros é uma empresa pertencente a um grupo multinacional forte, e com sólido músculo 

fi nanceiro, o que não deixa de ser um fator tranquilizador positivo em termos de apoio de longo prazo, à 

estratégia que a Administração tem vindo a desenvolver em Portugal ao longo dos últimos 11 anos, desde 

o início das atividades em Portugal. Mas não podemos ignorar que o nosso âmbito de atividade se limita 

exclusivamente ao Continente e Regiões Autónomas, pelo que a nossa estratégia será sempre condiciona-

da pelos importantes fatores limitadores que mencionámos com anterioridade, a exiguidade do mercado 

interno, a localização geográfi ca distante dos centros económicos e dos consumidores com alto poder 

aquisitivo, e a austeridade. 

6 anos passados desde o início da crise fi nanceira internacional, e entrando no 4º ano consecutivo de 

austeridade, sem que o fi m esteja à vista, continuam a pesar fortemente nas decisões que é preciso tomar 

para criar uma empresa sólida e mantê-la sustentável no mercado, capaz de vencer os ciclos adversos da 

economia nacional, mesmo quando eles se transformam, ou seja quando ciclos perfeitamente demarcados 

temporalmente, como no passado (a cada 5 anos, mais ano, menos ano), estes passam a ser um modo de 

vida em crise permanente, sem fi m à vista.

Num entorno de mercado como aquele em que vivemos, desenhar uma estratégia multianual a 3 ou, mais 

desafi ante ainda, a 5 ou mais anos, e esperar que, chegado o momento de a rever, tenha algum grau simpá-

tico de aderência à realidade, é um exercício com um forte grau de incerteza. Uma estratégia, da forma que 

a entendemos, é aquilo que devemos fazer para nos diferenciar da concorrência. Ora a nossa concorrência 

está a mudar fortemente a cada minuto que passa, por diversas circunstâncias de mercado. A obrigato-

riedade da privatização do maior concorrente do mercado, a antiga seguradora estatal, por imposição da 
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troika, por exemplo, deixou 25% de quota de mercado nas mãos de um imprevisível, desconhecido - nas 

nossas latitudes -, e fortemente aguerrido e ambicioso grupo privado chinês. As difi culdades fi nanceiras e 

os problemas de solvência nalguns dos principais e mais representativos grupos bancários portugueses, de 

que se destaca o BES e a holding familiar que o controlava, pela sua capilaridade no mercado português, 

obrigam agora à venda total das suas operações de seguros. Novos entrantes no mercado, novas formas 

de distribuição de produtos, usando redes sociais, internet, e formas alternativas de distribuição, como os 

supermercados, as bombas de gasolina, os concessionários de automóveis e outros, estão igualmente 

a contribuir para mudar radicalmente o cenário concorrencial, aumentando o nível de imprevisibilidade, e 

contribuindo também fortemente para a diluição da lealdade dos clientes a uma marca de seguros. 

O nosso maior desafi o será o de desenhar a forma precisa em que poderemos continuar a ser o parceiro 

preferente escolhido pelos intermediários independentes de seguros, aos quais continuaremos a ser fi eis e 

leais ao longo dos tempos, para a colocação dos nossos produtos no mercado, e ganhar uma reputação 

no mercado que nos permita ser o cliente da escolha e preferência dos clientes nos segmentos que preten-

demos abranger. A velocidade a que a concorrência evolui nos dias que correm obriga-nos a ser extraordi-

nariamente fl exíveis e adaptativos ao entorno. Este é no entanto apenas um dos desafi os que enfrentamos 

para manter a nossa organização posicionada para vencer. 

A já mencionada localização geográfi ca marginal, a exiguidade territorial, bem como a austeridade que 

afeta o poder de compra dos consumidores, e que enfrentaremos pelo menos até 2019, levam-nos a de-

senhar um plano estratégico para resposta a uma série de desafi os adicionais importantes. As prioridades 

estratégicas no curto prazo são:

1) Explorar nichos de mercado menos sensíveis ao argumento preço puro e duro, de maneira a poder 

vender produtos adequados às necessidades desses segmentos com margens adequadas ao perfi l 

de risco, e que permitam continuar a garantir a sustentabilidade fi nanceira da organização.

2) Enfrentar a irracionalidade da concorrência que, face à perda de quota de mercado nos Ramos 

Não-Vida, só conhecem um caminho para tratar de recuperar clientes, ou ganhar novos: praticar 

um “pricing” sem sustentação atuarial ou técnica. Esquecendo que isso é um caminho de não-retor-
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no, e com muito pouca efi cácia prática. As companhias que mais baixaram os preços de uma forma 

global e indiscriminada foram precisamente aquelas que maior perda de quota de mercado tiveram 

na última década. Em vez de vender mais, por terem baixado preços, perderam mais carteira! Nos 

ramos obrigatórios, Automóvel e Acidentes de Trabalho, as margens estão em erosão permanente 

desde há pelo menos 8 anos consecutivos. Ninguém consegue criar e manter uma organização 

sustentável no tempo a perder dinheiro. Nem com acionistas generosos dispostos a pagar os erros 

sucessivos por muitos e bons anos. No setor segurador a sustentabilidade só tem lugar desde que 

assente numa politica de aceitação de riscos prudente, e num calculo atuarial preciso do “pricing” 

necessário para assumir os riscos que entram na companhia. Este binómio é a única formula que 

no setor segurador garante o êxito, e a sustentabilidade de resultados no tempo.

3) Adaptar-nos à legislação comunitária, específi ca de seguros mas não só, que irá ser transposta 

para a legislação nacional nos próximos anos, e que previsivelmente irá causar forte pressão adi-

cional nas margens a que os seguros estão a ser vendidos, porque representam um incremento de 

responsabilidades ou de custos que não estão, nem de perto nem de longe, refl etidos nos preços 

atuais dos seguros.

4) Manter alto o nível de compromisso da equipe que está a construir a companhia no mercado, pois 

sem uma equipa forte, coesa, unida, alinhada à volta de princípios e valores sólidos e partilhados, 

também não se consegue criar uma organização sustentável. Este é um dos desafi os mais críticos, 

até porque muitas vezes os condicionantes locais mencionados com anterioridade, todos eles, nem 

sempre estão alinhados com as metas ou necessidades internacionais do grupo. Recordo que so-

mos responsáveis por Portugal Continental e Regiões Autónomas apenas, mas que reportamos a 

um dono estrangeiro, que muitas vezes tem agendas não coincidentes temporalmente com aquilo 

que o mercado local exige. É uma gestão delicada, e um fator complicador adicional, que uma com-

panhia meramente local não teria, para conseguir construir e manter uma organização sustentável 

no tempo. Em Portugal isso tem sido possível porque o Liberty Mutual Group apadrinha um sistema 

de gestão descentralizado em cada mercado em que opera, que permite aos gestores e às equipas 

locais, quando são de qualidade, criar realmente um “microcosmo” empresarial dentro do grupo, 

com fortes possibilidades de desenvolvimento sustentável. 
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5) Revisitar o conceito de “core business”, e desenvolver produtos em áreas de negócio até hoje 

pouco exploradas pela companhia (Vida - poupança de longo prazo e reforma) que satisfaçam 

necessidades básicas de proteção dos consumidores, face aos previsíveis novos cortes e às novas 

fórmulas de cálculo das pensões introduzidas para fazer frente ao cada vez mais real risco de insol-

vência da Segurança Social.

Após 11 anos em Portugal, a crescer sustentadamente, com níveis de rentabilidade elevados (return on 

equity  - ROE - sempre acima dos 10%), com uma equipa motivada e alinhada, a contribuir para o futuro 

da organização, sempre no respeito de princípios éticos e valores fortes assentes no mérito e no desempe-

nho de qualidade, enfrentamos um entorno político e social que nos obrigam a envidar esforços adicionais 

importantes para que a instabilidade que vivemos não nos afete. Os resultados consolidados (lucro) do 

mercado são muitas vezes apresentados misturando os de Vida com os de Não-Vida, para mascarar a 

verdadeira dimensão do descalabro atuarial e técnico que está a acontecer em Não-Vida. Uma estratégia 

de comunicação muito perigosa, porque desfoca a atenção dos acionistas dos verdadeiros problemas 

que têm dentro de portas. O lucro consolidado total do setor segurador em 2013 foi de 692 milhões de 

Euros. Parece um número simpático, mas mascara o facto de que a totalidade dos ramos Não-Vida, o core 

business da Liberty Seguros, geraram apenas uns insignifi cantes 25 milhões de euros de lucro. Destes, 

a Liberty Seguros é responsável por 6,5 milhões de euros. Apesar de a nossa quota de mercado ser de 

6,4%, a realidade é que gerámos mais de 25% dos lucros do mercado em Não-Vida no exercício de 2013. 

E ao mesmo tempo a nossa quota de mercado em Não-Vida subiu de 6.1% em 2012 para 6.4% em 2013. 

Olhando para trás, estes 11 anos enchem-nos de orgulho. Os resultados alcançados nunca seriam passí-

veis de atingir não fosse o compromisso, lealdade e dedicação de uma equipa de aproximadamente 500 

colaboradores, que partilham a visão de longo prazo para a companhia. Graças a este alinhamento e ao 

esforço coletivo, a companhia tem sido distinguida, ano após anos, com uma série de prémios. Olhando 

apenas para os anos mais próximos, gostaria de destacar os seguintes:

Em 2011, o Prémio Excelência no Trabalho (Melhor Grande Empresa para trabalhar em Portugal), uma 

iniciativa da Heidrick&Struggles e do Diário Económico, o Prémio Melhor Grande Seguradora Não-Vida 

iniciativa da revista Exame / Banca & Seguros, o Prémio Sapo à melhor campanha online, pela campanha 

de responsabilidade social “Eu respeito a estrada” promovida para prevenir as mortes na estrada, e ainda o 
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Prémio Entidade do Ano pelo apoio institucional ao desporto do ciclismo nas suas várias vertentes.

Em 2012 novamente recebemos o Prémio Excelência no Trabalho como Melhor Empresa para Trabalhar 

em Portugal

Em 2013, e pela terceira vez consecutiva, recebemos novamente, e na mesma categoria, o Prémio Exce-

lência no Trabalho, o Prémio de Melhor Pequena e Média Seguradora Não Vida da revista Exame Banca & 

Seguros, e ainda o prémio de “Campeã Nacional” (National Public Champion) na categoria de “Employer of 

the Year”, nos European Business Awards 2013 – 2014. O European Business Awards é o maior estudo a 

nível europeu, e visa reconhecer as empresas que em diversas categorias se destacam como as melhores 

nessas áreas. Este estudo é conduzido pela RSM International, uma das empresas de auditoria e consul-

tadoria líderes no mundo.

Apesar do entorno difícil, o nosso passado e a forma como esta equipa olha para as difi culdades e para 

a crise, encarando-as sempre como oportunidades, leva-nos a encarar o nosso futuro com um enorme 

otimismo. Como o caso recente do desmoronar de um grande grupo fi nanceiro familiar português, que ano 

após ano se destacava como líder no Dow Jones Sustainability Index, demonstra, criar uma companhia 

sustentável só é realmente possível observando-se os mais estritos princípios éticos na condução quotidia-

na dos negócios. A Liberty Seguros é exemplar em Portugal, e continuará a sê-lo. Ao lutar diariamente por 

cimentar os alicerces de uma companhia sustentável estamos a assegurar que as nossas famílias fi quem 

protegidas dos piores efeitos da crise, estamos a criar o nosso próprio Oceano Azul. Na Liberty Seguros 

existe um compromisso coletivo por continuar a navegá-lo!

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   138726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   13 10/10/14   09:5310/10/14   09:53



14 | 15

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   148726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   14 10/10/14   09:5310/10/14   09:53



1. Deixamos  
a nossa marca
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LIBERTY MUTUAL: O NOSSO GRUPO

Fundado em 1912, o Liberty Mutual Group, com sede em Boston - EUA, é constituído por um conjunto de 
companhias internacionais de serviços fi nanceiros diversifi cados e com um percurso pautado pela solidez, 
rigor e profi ssionalismo é atualmente um dos maiores grupos seguradores dos Estados Unidos.

A nível internacional, a Liberty Seguros faz parte do Liberty Mutual Group, que celebrou em 2012, um 
centenário de existência e conta atualmente com 50.000 colaboradores em mais de 900 escritórios, em 
todo o mundo, implementados em mais de 24 países.

Para um maior detalhe sobre a história do Grupo Liberty Mutual, poderá consultar o website da Liberty 
Seguros: http://www.libertyseguros.pt/pt/www/Home/A-Liberty-Seguros/Liberty-Mutual-Group/Quem-Somos/
Conteudo/tabid/252

> A Nossa Identidade

GRI - 2.5/2.8

Liberty International Local Operations

Liberty International Underwriters
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ONDE ESTAMOS

A entrada da Liberty Seguros no mercado segurador 
português deu-se em 2003, com a aquisição da se-
guradora Companhia Europeia de Seguros ao grupo 
Credit Suisse.

Em todo o território nacional a Companhia possui 29 
espaços comerciais designados por Espaços Liberty 
Seguros e 8 Escritórios que apoiam os escritórios de 
Agentes de Seguros, aliados estratégicos da Compa-
nhia, através dos quais se oferece uma ampla gama 
de produtos e serviços que permitem aos Clientes 
usufruir de uma vida mais segura e protegida.

Comercializando soluções de seguros para os 
segmentos particulares e empresas, dos ramos 
vida e não vida, a Liberty Seguros conta atualmente 
com 481 Colaboradores, distribuídos entre a sede, 
em Lisboa, o Pólo Técnico no Porto e os 37 espaços 
Liberty Seguros existentes em todo o território nacio-
nal e ilhas, e mais de 1550 Agentes profi ssionais de 
seguros, que funcionam como Parceiros de Negócio 
e são o seu canal preferencial de distribuição.

> A Liberty em Portugal

GRI - 2.4/2.5/2.7/2.8
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PRINCIPAIS PRODUTOS LIBERTY SEGUROS

Os produtos Não Vida continuam a ter um maior peso na carteira da Liberty Seguros, com destaque particular 
para os ramos: Automóvel, Incêndio e Acidentes de Trabalho, que representam desde 2011 cerca de 87% 
do volume de prémios. Os produtos Vida apresentaram uma quebra de 1% anual, desde 2011, representando 
em 2013 cerca de 8% do volume de prémios.

GRI - 2.2/2.8

Prémios em (milhares de euros)

PRINCIPAIS PRODUTOS
LIBERTY SEGUROS

2011 % 2012 % 2013 %

Automóvel 130.455 54% 143.374 55% 145.007 55%

Acidentes de Trabalho 29.066 12% 29.981 12% 29.712 11%

Incêndio 44.901 19% 50.296 19% 53.406 20%

Outros 12.265 5% 12.488 5% 13.018 5%

Vida 23.961 10% 22.318 9% 21.681 8%

Total 240.648 100% 258.456 100% 262.824 100%

Produtos com Benefício Ambiental

Na Liberty Seguros acreditamos que para proteger os valores da vida é necessário proteger o ambiente. 
Por isso criámos dois produtos que demonstram a preocupação da nossa empresa em relação à proteção 
do ambiente: o Liberty Auto Híbridos e o Liberty RC Ambiental.

O n.º de apólices do Liberty Auto Híbridos tem registado um decréscimo desde 2011, enquanto que o n.º 
de apólices do Liberty Responsabilidade Ambiental sofreu apenas um acréscimo em 2012. 

GRI - FS8

N.º Apólices

PRODUTOS COM BENEFÍCIO AMBIENTAL 2011 2012 2013

Auto Híbridos 17 13 9

Responsabilidade Ambiental 47 53 41

Total 64 66 50
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O Liberty Auto Híbridos trata-se de um seguro automóvel que premeia quem escolhe um veículo amigo 
do ambiente. Este seguro está ajustado ao Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29 de julho, que estabelece o 
princípio do “poluidor-pagador”, bem como o regime de responsabilidade ambiental aplicável à prevenção 
e reparação de danos ambientais.

A iniciativa ZERO CO2 pretende abranger a frota da Liberty Seguros e os Segurados com o Liberty Auto Híbridos, 
através de uma contribuição fi nanceira para o desenvolvimento de um projeto de proteção e refl orestação 
em áreas de fl oresta tropical na Costa Rica, resultando na plantação de um número de árvores sufi ciente 
para anular o efeito negativo das emissões de CO2.

MODELO DE GOVERNAÇÃO

Estrutura de Capital

O capital social da Liberty Seguros encontra-se representado por 506.937 ações, de valor nominal 52,37 €, não 
admitidas à negociação, não existindo categorias diferentes de ações, possuindo todas os mesmos direitos e 
deveres. Não existem restrições à transferência das ações nem cláusulas de consentimento para a alienação 
ou limitações à titularidade das mesmas. As ações podem ser emitidas sob a forma de títulos de várias ações.

O capital social da Liberty Seguros é detido pela acionista única Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., com 100% do capital social, sendo considerado uma participação qualifi cada. Não existem 
titulares de direitos especiais nem participação dos trabalhadores no capital, nem restrições em matéria de 
direito de voto.

Não existem acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a restrições 
em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto.

Modelo de Governação

A estrutura de administração e fi scalização da Liberty Seguros compreende os seguintes Órgãos:

GRI - 4.11

GRI - 2.6/4.1/4.2/
4.3/4.5/4.6/4.7/4.9
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> Assembleia Geral - É o órgão supremo da Liberty Seguros, devendo representar mais de cinquenta por 
cento do Capital Social. Os seus poderes estão defi nidos nos estatutos da Sociedade, nomeadamente:

- Decidir sobre os relatórios anuais do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sobre as 
demonstrações fi nanceiras e propostas de aplicação de resultados e reservas;

- Eleger os membros do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Revisor Ofi cial de Contas;
- Modifi car os estatutos da Sociedade e deliberar sobre a fusão, reunião ou dissolução da Sociedade.

A mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e um Secretário, eleitos por um mandato 
de quatro anos, com possibilidade de reeleição.

Constituição da Mesa da Assembleia Geral:

- Presidente: Dr. Frederico José de Melo Pereira Coutinho
- Secretária: Dra. Ana Marta Henriques Pimenta Pereira da Silva de Carvalho Marques

Secretário da Sociedade:

- Efetivo: Dra. Ana Marta Henriques Pimenta Pereira da Silva de Carvalho Marques
- Suplente: Dr. João André Bernardes Barreiros Antunes

> Conselho de Administração - É composto por 5 membros eleitos pela Assembleia Geral para manda-
tos de 4 anos, sendo um destes eleito Presidente. Os poderes de gestão delegáveis nos termos da 
lei estão atribuídos a um Administrador Delegado que é simultaneamente o Presidente do Conselho 
de Administração.

Os elementos do Conselho de Administração são escolhidos pelos Acionistas. Estão sujeitos a registo junto 
do ISP. Este regulador avalia (tal como indicado na lei1), a qualifi cação (nomeadamente através de experiência 
profi ssional ou de habilitação académica) e a idoneidade. Esta avaliação é realizada por meio de curriculum 
vitae, certifi cados do registo criminal e um extenso questionário sobre competências e atividades que inclui 
uma declaração de honra.

Estes requisitos aplicam-se a todos os membros dos órgãos de administração e fi scalização das sociedades 
anónimas e das mútuas de seguros, incluindo os que integrem o conselho geral e de supervisão e os 
administradores não executivos.
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Os poderes do Conselho de Administração encontram-se descritos nos estatutos da Sociedade e incluem, 
nomeadamente:

- Gerir todos os negócios sociais, celebrar contratos de qualquer natureza necessários à prossecução dos 
fi ns sociais e efetivar todas as operações relativas ao objeto social, observando as normas prudenciais, 
as diretrizes emanadas das entidades de supervisão e as regras de conduta das empresas de seguros;

- Elaborar regulamentos internos para os diferentes serviços da Sociedade;
- Velar e defender os bens e valores da Sociedade, tomando todas as medidas que julgar necessárias;
- Decidir sobre a colocação dos capitais disponíveis e sobre o emprego das reservas;
- Entender-se com as entidades competentes em tudo o que respeita à realização, execução ou 

modifi cação de contratos;
- Decidir judicialmente ou extrajudicialmente sobre os direitos e interesses da Sociedade, podendo 

designadamente transigir e comprometer-se em árbitros;
- Organizar os balanços e contas a submeter à Assembleia Geral e elaborar o relatório respetivo 

sobre a situação económica da Sociedade, propondo a aplicação a dar ao resultado;
- Propor à Assembleia Geral projetos sobre a fusão, reunião ou dissolução da Sociedade, alteração 

de estatutos e decidir sobre tudo o que for de interesse da Sociedade e não seja expressamente 
reservado à Assembleia Geral.

Constituição do Conselho de Administração:

- Presidente e Administrador Delegado: Dr. José António da Graça Duarte de Sousa

Vogais:

- Sr. Roberto Luis Salas Romero
- Sr. Russel Elmer Carlson
- Dr. Rogério Paulo Carretero Bicho
- Dra. Marta Sobreira Reis Alarcão Troni

O Conselho de Administração reúne por convocação do seu Presidente, sempre que o exijam os interesses 
da Sociedade. O Conselho de Administração delegou a gestão dos negócios correntes da Sociedade no 
seu Presidente, que passou a ser também Administrador Delegado, em reunião de 15 de outubro de 2003. 
Para além desta delegação de poderes, não existe distribuição específi ca de pelouros no seio do Conselho 
de Administração.
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No que respeita a questões relacionadas com aspetos ambientais, não existe também nenhum pelouro 
atribuído, nem se encontra defi nida a periodicidade com que estes temas são colocados à consideração 
do Conselho de Administração/Assembleia Geral. Porém, sempre que é necessário defi nir estratégias 
ou programas com responsabilidades ambientais, são levadas à consideração do Administrador Delegado e da 
Equipa da Direção de Topo, que avaliam a viabilidade do projeto e determinam ou não a sua implementação.

Todos os membros do Conselho de Administração são executivos e nenhum pode ser qualifi cado como 
independente, porquanto todos são funcionários do Grupo Liberty Mutual.

Convém também referir que o Presidente do Conselho de Administração e Administrador Delegado é coadjuvado 
na gestão corrente da sociedade, pela equipa de Direção de Topo da Liberty Seguros.

No que diz respeito à fi scalização da sociedade, e porque a Liberty Seguros preenche os critérios defi nidos no 
Código das Sociedades Comerciais2, esta compete e é exercida por um conselho fi scal e por um revisor ofi cial 
de contas. A estes órgãos compete, em termos genéricos:

- Fiscalizar a administração da sociedade;
- Velar pela observância da lei e dos estatutos;
- Verifi car a regularidade dos procedimentos, registos e suportes contabilísticos,
 bem como a exatidão dos documentos de prestação de contas.

Para o desempenho destas funções, ambos os órgãos de fi scalização têm o poder de obter informações da 
Administração, podendo assistir às reuniões do Conselho de Administração. A fi scalização exercida por estes 
órgãos deve ser conscienciosa e imparcial e obrigada a sigilo profi ssional no âmbito das respetivas funções.

> Conselho Fiscal - Composto por três membros efetivos, um dos quais é o Presidente, e um Suplente. 
Todos os membros efetivos possuem um curso superior adequado ao exercício das suas funções, têm 
conhecimentos em auditoria ou contabilidade e são independentes, nos termos defi nidos no Código das 
Sociedades Comerciais.

Para além das competências já indicadas, o Conselho Fiscal tem ainda os seguintes deveres:

- Elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fi scalizadora e dar parecer sobre o relatório e contas 
apresentados pela administração, bem como sobre as propostas de aplicação de resultados;
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- Fiscalizar a efi cácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema 
de auditoria interna;

- Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da Sociedade e a independência 
do revisor ofi cial de contas.

Constituição do Conselho Fiscal:
- Presidente: Dr. José Milheiro de Oliveira Barbosa, R.O.C. n.º 474

Vogais:
- Dra. Inês Maria Vaz Ramos da Silva da Cunha Leão, R.O.C. n.º 1096
- Dr. Carlos Afonso Dias Leite Freitas dos Santos, R.O.C. n.º 1314
- Suplente: Dr. Arlindo Dias Duarte Silva, R.O.C. n.º 393

> Revisor Oficial de Contas - Função confi ada a uma sociedade de Revisores Ofi ciais de Contas, eleita pela 
Assembleia Geral sob proposta do Conselho Fiscal.

Revisor Oficial de Contas:
- Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., n.º 178
- Representada por Dr. Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, R.O.C. n.º 739

Política de Remuneração

Os membros dos órgãos de administração executivos poderão benefi ciar, para além da remuneração fi xa, 
de remuneração variável. Não benefi ciam desta remuneração variável os membros do Conselho Fiscal, o 
Revisor Ofi cial de Contas e os membros da Mesa da Assembleia-Geral.

Quanto à remuneração dos Administradores Executivos, verifi ca-se que esta assenta nos seguintes pressupostos:

- A remuneração fi xa dos Administradores Executivos é defi nida por Assembleia Geral Ordinária;
- Deve existir equilíbrio entre as componentes variável e fi xa da remuneração, a fi m de permitir a 

aplicação de uma política plenamente fl exível sobre a componente variável da remuneração;
- A percentagem de cumprimento dos objetivos para efeitos de cálculo do montante global da 

remuneração variável não pode exceder uma percentagem do resultado do exercício antes de 
impostos, percentagem a ser defi nida em Assembleia Geral Ordinária. A nenhum elemento será 

GRI - 4.5/4.10
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atribuída em relação a um exercício fi ndo, a título de remuneração variável, um valor que represente 
mais do que um determinado número de meses da sua remuneração mensal efetiva fi xa em vigor 
no termo desse Exercício, a ser estabelecido em Assembleia Geral Ordinária;

- A remuneração variável resulta de um Sistema de Avaliação de Desempenho que integra objetivos 
individuais e objetivos corporativos, com presença em ambos de aspetos quantitativos e qualitativos;

 As componentes sociais e ambientais não são ponderadas na remuneração e na avaliação da 
Administração;

- O órgão competente da Liberty Seguros para aprovar a avaliação de desempenho dos administradores 
executivos é a Assembleia Geral Ordinária;

- Uma parte da remuneração variável dos Administradores Executivos tem pagamento diferido por 
3 anos face à data da atribuição;

- O pagamento da componente variável diferida está sujeito a uma condição de acesso, de forma 
a que caso se verifi que uma deterioração relevante do desempenho da Liberty Seguros esse 
pagamento fi que sem efeito;

 Os regimes complementares de pensões apenas existem para o Presidente do Conselho de 
Administração e foram aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos da Liberty Mutual, 
em Boston, no momento da contratação do mesmo;

 Quaisquer alterações a este complemento de reforma fi cam sujeitas a aprovação pelo mesmo 
órgão que as autorizou;

- A Assembleia Geral Ordinária, na sua avaliação anual dos membros do órgão de administração, 
considerará o cumprimento dos objetivos, os resultados quantitativos e qualitativos alcançados bem 
como a sua origem e natureza, a sustentabilidade ou ocasionalidade dos mesmos, o risco associado 
à obtenção daqueles, o cumprimento normativo, o valor acrescentado para os Acionistas e a forma 
como a Liberty Seguros se relacionou com outros Stakeholders;

- Os Administradores Executivos da Liberty Seguros benefi ciam de outros benefícios não pecuniários, no-
meadamente de regimes complementares de pensões, seguros de saúde, seguros de vida e de seguros 
de viuvez e orfandade. Em caso de destituição dos membros executivos do órgão de administração é 
política da Liberty Seguros o pagamento das compensações previstas na lei, podendo em cada situação 
ser negociado um valor diferente e que se considere ser o mais adequado por ambas as partes;

- Os membros do Conselho de Administração não recebem qualquer compensação adicional em 
virtude do seu estatuto, aplicando-se os mesmos critérios dos restantes Colaboradores;

- Existem dois Administradores da Liberty Seguros que não auferem qualquer remuneração pecuniária no 
âmbito do seu mandato, nem possuem quaisquer outros benefícios não pecuniários;

- Os membros do Conselho Fiscal, o Revisor Ofi cial de Contas e os membros da Mesa da Assembleia 
Geral apenas auferem remuneração fi xa.

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   248726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   24 10/10/14   09:5310/10/14   09:53



> Os pilares da nossa estratégia

VISÃO, VALORES E MISSÃO

Na Liberty Seguros a Missão, Visão e Valores da Empresa, estão defi nidos desde 2003, data em que a Liberty 
chegou a Portugal.

O que nos caracteriza é o Ritmo, a Energia, a Visão, a Execução e a Responsabilidade com que desenvolvemos 
a nossa atividade, abordamos os desafi os que nos surgem e nos posicionamos no mercado.

O nosso Ritmo é a velocidade que estabelecemos e que os nossos concorrentes desejam igualar ou superar. 
É a nossa capacidade de resposta rápida aos problemas, aos Clientes, aos Colegas. É a forma rápida como 
aceitamos as novas ideias e respondemos ao mercado; “Time-to-market” (tempo de implementação).

A nossa Energia traduz-se no vigor que temos no desempenho de uma ação, a vitalidade de expressão, 
a nossa capacidade de ação ou realização. As pessoas são atraídas pela nossa energia e respondem-nos 
com energia. É uma medida de compromisso, de envolvimento e entusiasmo.

A visão é a nossa capacidade de discernimento, de perceção e previsão racional. A nossa visão traduz-se 
na maior manifestação de intimidade com o Cliente, pois os Clientes seguem quem demonstra ser possuidor 
de visão, de liderança.

A Execução é o ato ou o efeito de fazer ou agir. Focamo-nos e empenhamo-nos de modo a que a realização 
do nosso trabalhado seja a melhor e que seja também concretizada à primeira tentativa (qualidade).

A Responsabilidade é a qualidade requerida a todos os que prestam contas. Identifi camos quem responde, 
medimos o seu grau de responsabilidade, a forma como o vamos fazer essa medição e certifi camo-nos que 
a mensagem foi transmitida com clareza. Por outro lado caracterizamo-nos também pelo nosso contributo, 
numa base voluntária, para uma sociedade mais justa e para um melhor ambiente, respeitando o cumprimento 
dos deveres e obrigações dos indivíduos, das empresas e da sociedade em geral.

Identifi cámos cinco valores que consideramos os nossos pilares e são representativos da nossa forma de 
estar no mercado:

> TRABALHO EM EQUIPA - Unirmos e partilharmos esforços, competências e experiências, com vista 
a atingirmos um fi m comum em que todos contribuem e são necessários, pois “o todo é maior do 
que a soma das partes”;

> HONESTIDADE - Relacionarmo-nos respeitando as diferenças individuais, com integridade, de acordo 
com a verdade. Tratarmos todos com dignidade e respeito, estabelecendo relações baseadas em 
confi ança, franqueza e transparência;

GRI - 4.8
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> EXCELÊNCIA - Destacarmo-nos pela excelência dos produtos e dos serviços prestados ao Cliente, indo 
mais além, superando as expectativas de mercado pela procura constante da otimização; 

> COMPROMISSO - Cumprirmos as nossas promessas em total alinhamento com os nossos princípios 
evidenciando espírito de entrega e sentido de responsabilidade perante Colegas, Acionistas, Clientes 
e Fornecedores;

> RIGOR - Demonstrarmos credibilidade aos que nos rodeiam, trabalhando de forma precisa, isenta 
e objetiva.

PRINCÍPIOS

A Liberty Seguros orgulha-se de ter a sua estratégia assente em três princípios base:

> A Integridade - Porque as pessoas constroem as suas vidas com base nas nossas promessas;

> Dignidade e Respeito - Porque só assim construímos relações sólidas e duradouras;

> Produtos e Serviços de qualidade irrepreensível - A um preço justo para os Clientes e que sejam 
geradores de lucro.

A Companhia defende a Proteção dos Valores da Vida através de um serviço de qualidade e constante 
adequação às necessidades do mercado, garantindo a satisfação dos seus Clientes e o crescimento económico 
sustentado do Grupo, nomeadamente através de:

> Desenvolvimento de produtos mais adequados às necessidades de proteção de cada Cliente;

> Aumento da presença geográfi ca nos principais mercados de forma a estar mais próximo dos Clientes;

> Reforço do posicionamento da Liberty Seguros com base nos valores do Grupo e do mercado 
português;

> Potenciar o uso das novas tecnologias que se encontram ao serviço dos canais de distribuição, para 
oferecer um serviço inovador e mais efi caz;

> Reconhecimento do mercado como uma empresa socialmente responsável;

> Alertar a sociedade para a temática da prevenção rodoviária.
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A ÉTICA NA LIBERTY SEGUROS

A condução da atividade ao longo da história da companhia rege-se segundo um compromisso de honestidade 
e integridade que é de crucial importância para a reputação e continuidade do sucesso da Liberty Seguros.
No quotidiano adotamos os direitos, liberdades e garantias consagradas na constituição da República 
Portuguesa, fomentando permanentemente o seu respeito junto dos que nos rodeiam.

A Liberty Mutual desenvolveu um Código de Ética e Conduta de Negócios (Code of Business Ethics and 
Conduct) para defi nir perante os seus trabalhadores os padrões adequados de conduta profi ssional, para 
nos ajudar a compreender esses mesmos padrões e, fi nalmente, para identifi car e estabelecer requisitos 
de cumprimento. O Código sublinha a necessidade de todos os trabalhadores do Grupo Liberty Mutual 
Insurance adotarem uma postura ética e honesta na sua conduta profi ssional, evitarem e revelarem 
potenciais confl itos de interesse e cumprirem as leis e regulamentos aplicáveis. 
O Código é aplicável em todo o Grupo Liberty Mutual Insurance, e é adaptado em cada operação fora dos 
Estados Unidos, incluindo a Liberty Seguros, para garantir a conformidade com as leis locais aplicáveis. 
Atentas as especifi cidades da ordem jurídica portuguesa, e especialmente no que concerne ao direito laboral, 
entendeu-se imprescindível a adaptação de alguns aspetos e procedimentos do Código. Numa perspetiva 
de transparência, e embora tal não fosse exigível do ponto de vista legal, foi dado conhecimento do conteúdo 
do Código aos sindicatos representativos dos trabalhadores.
Foi assim possível a adoção do Código, que é hoje uma das mais importantes componentes não apenas 
da normativa interna da Liberty Seguros, mas também da própria cultura organizacional.
Também neste aspeto se destaca a Liberty Seguros, primeira seguradora a operar em Portugal a ter um 
código de conduta com esta abrangência e que passou a ser divulgado no website público, em cumprimento da 
legislação em vigor que estipula o dever de estabelecimento e monitorização do cumprimento de códigos de 
conduta por parte das empresas de seguros.

No Código estabelecem-se importantes linhas de orientação da conduta ética e profi ssional, que a Liberty 
Seguros considera como padrão adequado de conduta:

> Conflitos de Interesse - Defi nição do que se entende por confl ito de interesses, com exemplos 
de condutas proibidas;

GRI - 4.6/4.8

GRI - 4.16
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> Utilização da Informação - Contendo as regras de utilização de informação profi ssional, de direitos 
de propriedade industrial, segredos profi ssionais, direitos de autor e dados pessoais;

> Condução do negócio com integridade - Incluindo a responsabilidade de todos os empregados 
de tratamento das pessoas com dignidade e respeito;

> Utilização de Meios e Recursos da Liberty Seguros;

> Conformidade Legal - Versando sobre a importância do cumprimento de leis, normas e regulamentos, 
integridade de controlos fi nanceiros e relatórios públicos, práticas comerciais proibidas, cumprimento das 
leis de defesa da concorrência, e prevenção de crimes, como o branqueamento de capitais;

> Reporte de Violações ao Código - Explicando o procedimento a adotar pelos empregados para reportar 
de uma possível violação das regras do Código.

Em anexo ao Código, e de acordo com o procedimento nele previsto, existe um Termo de Declaração 
e Responsabilidade. Este formulário é anualmente distribuído aos administradores, diretores, quadros 
superiores e outros Colaboradores com determinadas funções e exige aos empregados que certifi quem 
a sua conformidade perante o Código e que identifi quem potenciais confl itos de interesses.

A função de Compliance na Liberty Seguros está a cargo do respetivo Gabinete Jurídico & Compliance, que 
integra nas suas funções os aspetos mais relevantes para que toda a organização esteja em posição de 
conformidade legal:

> Garantir o apoio e resposta a todas as necessidades de conhecimentos, informação e apoio jurídicos de-
correntes da prossecução dos objetivos da Liberty Seguros, criando as condições necessárias à ob-
servação e ao cumprimento de todos os imperativos de natureza jurídico-legal (compliance) com impacto 
no desenvolvimento da atividade;

> Garantir a assessoria jurídica da Administração e Direções, assegurando a plena informação, esclarecimento 
e resolução de todas as questões de natureza técnico-jurídica. Garantir a divulgação e conhecimento 
do quadro legislativo aplicável à atividade da Liberty Seguros;

> Assegurar a correção técnico-jurídica e conformidade com os interesses da Liberty Seguros de todos 
os contratos da qual esta seja outorgante, revendo e redigindo os respetivos clausulados e apoiando 
a respetiva negociação;

GRI - SO2
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> Executar a supervisão e controle da coerência técnico-jurídica dos clausulados de todos os contratos de 
seguro comercializados pela Liberty Seguros; redação das Condições Gerais, Especiais e Particulares 
sobre textos propostos pelas áreas técnicas e revisão dos respetivos impressos e suportes;

> Assegurar a correção técnico-jurídica, a conformidade legal e a conformidade com as regras e diretivas 
do Grupo Liberty Mutual de todas as normas e regulamentos internos da Liberty Seguros;

> Exercer todas as tarefas adstritas à função de Business Ethics Administrator, de acordo com a defi nição 
do Grupo Liberty Mutual;

> Integrar o Comité de Gestão de Riscos, com as funções constantes da respetiva defi nição;

> Integrar a Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros;

> Conceber e executar Ações de Formação sobre temas de Compliance e de Direito dos Seguros, dirigidas aos 
Colaboradores da Liberty Seguros e também à nossa Rede de Agentes.

Decorrentes do exercício destas funções, algumas das atividades desenvolvidas durante o exercício 
de 2012 incidiram nas seguintes áreas de risco: proteção de dados e prevenção e combate à corrupção. 
As áreas de risco de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, anti trust e defesa da concorrência 
também são continuamente seguidas e acompanhadas.
Todos os programas e atividades de compliance desenvolvidos pelo Gabinete Jurídico & Compliance são mo-
nitorizados para garantir que a Liberty Seguros mantém as medidas apropriadas para a gestão dos riscos 
inerentes às respetivas operações. Adicionalmente, a supervisão de conformidade em todas as companhias 
do Grupo Liberty Mutual Insurance, incluindo a Liberty Seguros, são monitorizadas pelo Departamento 
de Compliance Corporativo (Offi ce of Corporate Compliance - OCC) da nossa sede em Bóston.

Política de Combate à Corrupção

Uma das áreas de risco que merece uma especial atenção do Grupo Liberty Mutual é a prevenção e 
combate à corrupção. Neste sentido, a Política de Combate à Corrupção do Grupo Liberty Mutual Insurance 
é cumprida na Liberty Seguros, tal como em todas as companhias do Grupo Liberty Mutual Insurance. 
Esta política, que evoluiu em relação aos manuais e procedimentos existentes sobre a Lei sobre as Práticas 
de Corrupção no Exterior, integra a nossa normativa interna local desde 2011.

GRI - SO2/SO3/4.9
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Esta Política é complementada com um processo de certifi cação anual que abrange a Direção de Topo 
da empresa, o Gerente do Espaço Liberty Açores e o Controller da empresa, sendo este o conjunto de pessoas 
considerado o mais adequado destinatário deste procedimento.

Parcerias Relevantes

A Liberty Seguros é membro da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), sendo esta associação 
quem dinamiza a iniciativa de apoio à Convenção da ONU contra a Corrupção, de 2003, defendendo 
o acompanhamento da sua implementação através da criação de mecanismos de fi scalização efi cazes.

A Liberty Seguros também é associada das seguintes entidades:

> APS-Associação Portuguesa de Seguradores - A APS é uma Associação Patronal sem fi ns lucrativos, 
que reúne as companhias de seguros e resseguros que operam no mercado português. A Liberty Seguros 
tem presença nas assembleias gerais e reuniões. Com representantes em todas as Comissões Técnicas 
e em alguns fóruns e grupos de trabalho.

 Em Dezembro de 2013, todas as seguradoras associadas da APS, incluindo a Liberty Seguros, aprovaram, 
em Assembleia Geral, uma Carta de Princípios das Empresas de Seguros que visa especifi camente:  

a) Formalizar e divulgar valores, princípios de atuação e normas deontológicas que enquadrem 
o relacionamento das empresas de seguros com os vários sujeitos com os quais interagem;

b) Fomentar a harmonização das normas internas e dos padrões de referência das empresas 
de seguros, associadas da APS, orientadoras da sua atuação;

c) Contribuir para o desenvolvimento de culturas empresariais que, dentro da diversidade própria 
de cada uma, induzam o respeito quotidiano pelos valores e princípios adotados e o aperfeiçoamento 
contínuo das regras de governo societário, visando a permanente melhoria das práticas das empresas 
e do mercado.

 A Carta está dividida em 10 artigos que versam diversos aspetos da dinâmica das seguradoras e do 
seu relacionamento com todos os seus Stakeholders, nomeadamente: a Missão; o Papel dos Acionistas e 
Política de Remunerações; a Estrutura Organizativa das Empresas; a Gestão dos Riscos; o Mercado 
e as Regras de Concorrência; Marketing e Publicidade; Deveres de Informação e de Esclarecimento; 

GRI - 4.9/4.13
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Reclamações e Meios Alternativos de Resolução de Confl itos; Proteção de Dados Pessoais e Segredo 
profi ssional; e o Combate à Fraude, ao Branqueamento de capitais e ao fi nanciamento do terrorismo.

> APCE-Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa - A APCE é uma entidade independente 
e sem fi ns lucrativos, que representa e defende os interesses dos seus associados. A Liberty Seguros tem 
presença nas suas assembleias gerais e seminários;

> ACFE-Association of Certified Fraud Examiners - A ACFE é considerada a nível mundial a maior 
organização antifraude e a primeira a promover formação sobre esta área. A participação da Liberty 
Seguros efetua-se através da realização de formações online sobre fraude e corrupção;

> AMD-Associação de Marketing Direto - A Liberty Seguros tem presença nas assembleias gerais 
e seminários e tem também representação no Conselho Fiscal desta associação;

> IPCG-Instituto Português de Corporate Governance - O IPCG é uma associação de direito privado, 
sem fi ns lucrativos, que tem por objeto a investigação e divulgação dos princípios de Corporate 
Governance. A Liberty Seguros tem presença nas suas assembleias gerais e seminários.

CONTROLO E GESTÃO DE RISCOS INTERNOS

O setor segurador, no qual a Liberty Seguros opera, desempenha um papel fundamental para a sociedade, 
uma vez que ajuda o cidadão comum e as empresas a protegerem-se contra os riscos a que todos os dias 
estão expostos.

A Liberty Seguros assume essa responsabilidade fazendo uma gestão meticulosa dos seus próprios riscos 
que defi ne formalmente a estratégia e os objetivos da gestão de risco da Liberty Seguros, englobando as 
funções, responsabilidade e as autorizações que suportam os processos adotados pela Companhia para 
alcançar os respetivos objetivos.

O Comité de Gestão de Risco é o órgão onde são debatidos os temas transversais a toda a empresa, 
relacionados com a Gestão de Risco e Controlo Interno e a quem cabe a responsabilidade pela defi nição 
da política de gestão de risco e respetivas propostas de revisão.
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Riscos Específicos de Seguros

Mais informações sobre os riscos poderá ser consultada no nosso R&C, publicado no nosso site ofi cial, 
www.libertyseguros.pt.
Na Liberty Seguros a gestão do risco está também intimamente ligada a novas oportunidades de mercado 
e à sua prática de sustentabilidade. Ao assumirmos uma gestão cuidada da nossa frota ou dos nossos 
recursos, ou ao criarmos produtos como o Liberty Auto Híbridos, estamos a premiar e incentivar os nossos 
segurados que optam por soluções de transporte mais amigas do ambiente. Ao realizarmos plantações em 
áreas ardidas estamos a contribuir para a diminuição do risco ambiental. Ao investirmos signifi cativamente 
na sensibilização da sociedade para a prevenção rodoviária estamos a contribuir para diminuição de outro 
risco incontornável neste setor - a sinistralidade, que tem efeitos na sociedade e no setor.

A Liberty Seguros continuará a incluir e a incrementar na sua estratégia medidas que tenham um impacto 
notório e benéfi co em termos de sustentabilidade, continuando a gerir com rigor não só os riscos internos 
como todos os fatores de risco que afetam os nossos Stakeholders.

a) O RISCO DO CONTRATO
     DE SEGURO

É a possibilidade do evento seguro ocorrer e a incerteza subjacente ao montante da 
indemnização a pagar (risco de seguro). Desta forma, o principal risco que uma segura-
dora enfrenta corresponde à insufi ciência dos passivos constituídos para fazer face às  
indemnizações.

b) RISCO DE MERCADO

Risco de movimentos adversos no valor de ativos da empresa de seguros, relacionados 
com variações dos mercados de capitais, dos mercados cambiais, das taxas de juro, dos 
mercados imobiliários e do risco de spread. O risco de mercado inclui ainda os riscos 
associados ao uso de instrumentos fi nanceiros com derivados incorporados e produtos 
estruturados com características idênticas aos derivados. No âmbito da gestão do risco 
de mercado deve também ser tido em consideração o risco de mismatching entre ativos 
e responsabilidades.

c) RISCO DE CRÉDITO

Risco de incumprimento ou de alteração na qualidade creditícia dos emitentes de va-
lores mobiliários aos quais a empresa de seguros está exposta, bem como dos deve-
dores, prestatários, mediadores, tomadores de seguro, cosseguradoras e resseguradores 
que com ela se relacionam.

d) RISCO DE LIQUIDEZ 

Risco que advém da possibilidade da empresa de seguros não deter ativos com liquidez 
sufi ciente para fazer face aos requisitos de fl uxos monetários necessários ao cumprimento 
das obrigações para com os tomadores de seguros e outros credores à medida que eles 
se vencem.

e) RISCO OPERACIONAL Risco de perdas resultantes da inadequação ou falha nos procedimentos internos, pes-
soas, sistemas ou eventos externos.
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2. Trabalho
 em conjunto
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ENVOLVIMENTO E CONTRIBUIÇÃO
DOS STAKEHOLDERS NA ESTRATÉGIA

A Liberty Seguros pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, assumindo a 
responsabilidade pelo impacto direto e indireto da sua atividade, nos seus Stakeholders prioritários.
Com base na sua missão que consiste em “Ajudar os outros a viverem vidas mais seguras”, a Liberty 
Seguros identifi cou os seguintes Stakeholders como relevantes para a sua atividade:

> A importância dos Stakeholders
 na Liberty Seguros

GRI - 4.4/4.14/4.15

Encontram-se descritos no primeiro relatório de sustentabilidade, publicado no nosso site publico: http://www.
libertyseguros.pt/pt/www/Home/A-Liberty-Seguros/Informacao-legal/Relatorio-de-Sustentabilidade/Conteudo/
tabid/9463, os seguintes processos: o processo de identifi cação dos Stakeholders prioritários, a importância de cada 
de grupo de Stakeholders para a Liberty Seguros e a importância da Liberty Seguros para cada grupo respetivamente 
e o processo de auscultação conduzido pela Liberty Seguros aos diferentes grupos de Stakeholders.

No processo de auscultação que desenvolvemos para o primeiro relatório, foram identifi cadas pelos nossos 
Stakeholders, um conjunto de expectativas e necessidades que foram e continuam a ser tidas em consideração 
pela Liberty Seguros, no desenvolvimento da sua atividade.

As preocupações dos nossos Stakeholders são alvo de uma cuidada análise e a satisfação das suas ne-
cessidades são também a nossa missão.

Acionistas

Colaboradores

Comunidade

Fornecedores
-

Parceiros

Clientes

Agentes

STAKEHOLDERS
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FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
COM OS DIFERENTES STAKEHOLDERS

A forma como comunicamos com os nossos Stakeholders permite-nos receber feedback relativamente à 
nossa atuação no mercado, permite-nos compreender e satisfazer as expectativas dos nossos Agentes, sendo 
líderes nos mercados em que operamos, criando valor para os nossos Acionistas e mantendo a motivação 
e bem-estar dos nossos Colaboradores proporcionando-lhes justas oportunidades de crescimento.

A Administração dispõe de um conjunto estruturado de meios de comunicação, que permitem a partilha 
e divulgação da informação pelos seus Stakeholders.

COLABORADORES ACIONISTAS
FORNECEDORES
OU PARCEIROS

AGENTES CLIENTES COMUNIDADE

Apresentação de Contas A A

Assembleia Geral
de Acionistas A

Contact Center  D D D D D D

Website D D D D D D

Revista Liberty em Acção T T T T

Inquérito de Satisfação N N N N

Connect D D D

Reuniões Agentes A

Patrocínios e Donativos N N N

Participação em Eventos N N N

DRH Intranet D

Portal de Clientes N

Plataforma de
simuladores no Website N

Boletim Técnico N

LEGENDA: (A) Anual     (M) Mensal     (S) Semestral     (D) Diário     (T) Trimestral     (N) Quando Necessário

GRI - 4.4/4.16
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O VALOR DOS ACIONISTAS

Numa empresa como a Liberty Seguros, o valor dos nossos Acionistas traduz-se acima de tudo na confi ança 
que em nós depositam e que nos permite dispor dos meios e recurso de capital necessários à prossecução dos 
nossos objetivos corporativos e individuais.

Os nossos Acionistas demonstraram-nos essa confi ança quando, em 2002, escolheram para o seu lançamento 
em Portugal uma empresa cujo desempenho na última década não tinha sido o melhor. E ao fazê-lo 
dotaram-nos do capital e da confi ança necessária para começarmos a crescer.

O valor dos nossos Acionistas está também na reputação impoluta de que dispõem, seja nos Estados 
Unidos da América, país de origem do Grupo Liberty Mutual Insurance, seja em todos os países do mundo 
nos quais estamos presentes. Por último, e não menos importante, o valor dos nossos Acionistas está na 
elevada exigência da qual somos destinatários, que é um fator de grande motivação para todos nós.

O VALOR DO CAPITAL HUMANO

Organigrama Interno

A estrutura organizacional da Liberty Seguros é composta pelos Órgãos de Staffs do CEO: Auditoria, Gabinete 
Jurídico & Compliance, Marketing Corporativo & Institucional e o Secretariado; e por oito Direções: Direção Comer-
cial, Direção Financeira, Direção Informática, Direção de Serviços ao Cliente, Direção de Design e Gestão de 
Produtos, Direção de Atuariado Corporativo, Direção de Gestão e Suporte ao Talento e Direção Institucional & 
Negócios Affi nity.

> O valor dos Stakeholders

GRI - 2.3
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Caraterização dos Colaboradores

Desde a entrada no mercado segurador em 2003, a Liberty Seguros tem verifi cado um aumento anual 
no seu quadro de pessoal.

GRI - 2.8/LA1

F 149 151 159 169 205 215 227 241 243 242 249

M 174 173 187 195 207 211 217 230 232 232 232

Total 323 324 346 364 412 426 444 471 475 474 481
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Em 2007 o crescimento foi bastante expressivo, tendo-se registado um aumento de 48 Colaboradores, 
aumento este que esteve diretamente relacionado com a abertura de 11 Espaços Liberty, alargando-se 
a nossa presença aos Açores e Madeira.

Em 2003 contávamos com 323 Colaboradores e em 31 de Dezembro de 2013 contávamos com mais de 159 
Colaboradores, num total de 481.

Para além dos 481 Colaboradores diretos, em 2013 ainda colaboravam com a Liberty 11 Colaboradores 
supervisionados (9 do sexo masculino e 2 feminino) e 1 Colaborador independente por sexo masculino. 
De assinalar que não temos Colaboradores portadores de defi ciência física a trabalhar na Liberty Seguros.

No que respeita à distribuição por género, a equipa é bastante equilibrada com 52% de Colaboradores 
do sexo feminino e de 48% do sexo masculino.
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A idade média dos nossos Colaboradores é de 40 anos e a faixa etária predominante é a que se situa entre 
os 31 e os 40 anos e representa 52% da nossa população, num total de 253 Colaboradores, sendo 102 
Colaboradores do sexo feminino. 

A antiguidade média dos nossos Colaboradores é de 10 anos e a antiguidade predominante é a que se situa 
entre os 0 e os 5 anos de antiguidade, correspondendo a cerca de 59% e estando diretamente relacionada 
com a faixa etária predominante, que é caraterizada por Colaboradores em início de atividade na atividade 
seguradora, sendo cerca de 32% de Colaboradores do sexo feminino.

O quadro de pessoal da Liberty Seguros é composto maioritariamente por trabalhadores com contrato de 
trabalho efetivo, num total de 439 Colaboradores, e 1 órgão social. No que respeita aos contratos de trabalho 
a termo, o número total em 2013 era de 41, sendo que 28 deles são de Colaboradores do sexo feminino. 

Relativamente ao tipo de horário, todos os Colaboradores da Liberty Seguros, têm horário a tempo inteiro, 
não havendo Colaboradores com horário parcial, ou com horário reduzido.

Para mais informações sobre a Caracterização dos Colaboradores, ver anexo - Informações Adicionais.

Gestão do Capital Humano

A política de Recursos Humanos da Liberty Seguros é defi nida e orientada em função da estratégia da 
Companhia e consiste na planifi cação, organização, coordenação e controlo de técnicas que dão suporte e 
promovem o desempenho dos seus Colaboradores, apostando no contínuo desenvolvimento e crescimento 
profi ssional do seu Capital Humano.

É particularmente importante para a Liberty Seguros desenvolver e consolidar as competências da equipa 
contribuindo de uma forma estruturada e coesa para uma cultura que se pauta pelos valores de Honestidade, 
Excelência, Rigor, Compromisso e Espírito de Equipa e cujo especial enfoque é o Cliente, bem como a qualidade 
do serviço que lhe é prestado.
Dotar os Colaboradores destas competências é o principal objetivo da política e estratégia da Direção de Gestão 
e Suporte ao Talento: desenvolver e consolidar competências específi cas orientadas para o Cliente, superando 
as suas expectativas e antecedendo as suas necessidades.

GRI - LA2
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A Liberty Seguros reconhece que o seu Capital Humano revela grande potencial. Reter e desenvolver este 
potencial é a sua principal tarefa, ajudando os Colaboradores a gerir as suas expectativas, carreiras profi ssionais, 
promovendo o seu bem-estar/equilíbrio pessoal e profi ssional. É esta atitude e forma de estar, proactiva 
e orientada para o Cliente, suportada por uma forte liderança que a diferencia no mercado segurador.

FORMAÇÃO

A Formação na Liberty Seguros tem como missão dar suporte ao Negócio, através do desenvolvimento 
e consolidação de competências dos seus Colaboradores, tornando-os profi ssionais de excelência em 
prol do Cliente e da melhoria contínua.

A área da formação é encarada como um investimento, uma aposta no desenvolvimento dos Colaboradores, na 
sua evolução continua em termos de aprendizagem, preparando-os para o presente e para o futuro, 
melhorando as suas competências técnicas e comportamentais.

Investimos porque acreditamos no seu potencial e na importância do seu contributo para alcançar os 
resultados individuais e coletivos. 

Desenvolvemos vários programas de formação dirigidos aos nossos Colaboradores, que apresentamos 
em resumo no quadro seguinte: 

CURSO OBJETIVO CARGA
HORÁRIA

N.º MÉDIO
PARTICIPANTES

BCS-Building
Capabilities for 
Success

Alinhamento em termos de valores e cultura, bem como dotar 
os colaboradores de skills específi cos e que tenham sobre 
a sua responsabilidade e gestão e desenvolvimento de outros.

28 h 25/30

Academia Liberty

Objetivo principal de proporcionar formação em diversas áreas 
de expertise contando com o know-how
e experiência de vários colegas, cada um dentro
do seu âmbito de especialização / atuação.

Varia entre 
4h/14h

-

GRI - LA10
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CURSO OBJETIVO CARGA
HORÁRIA

N.º MÉDIO
PARTICIPANTES

RPS-Na Rota
para o Sucesso

Este programa, tem como principal objetivo
o desenvolvimento de competências técnicas
e comportamentais em várias áreas de gestão.

25 h 25

SER Liberty

Desenvolver uma maior compreensão e alinhamento da 
nossa missão, visão estratégica e fi losofi a; proporcionar uma 
visão comum das expectativas em relação aos
colaboradores Liberty; alinhar e solidifi car a relação com
o cliente interno/Externo; criar uma linguagem comum.

21 h 30

Programa
de Integração

Tem por objetivo a passagem de informação referente aos 
processos e circuitos, fundamentais para o desempenho da 
sua função, permitindo-lhe uma melhor integração.

3 dias -

Team building
O objetivo principal é o reforço do espirito de equipa
e dos laços de amizade e a camaradagem entre
os colaboradores.

2 dias -

BCS - Building Capabilities for Success

O curso BCS, tem como objetivo alinhar os Colaboradores em termos de valores e cultura e dotá-los 
de competências específi cas. Inicialmente o curso era orientado para todos os Colaboradores com 
responsabilidade de chefi a, tendo sido ajustado, para alcançar uma maior franja de Colaboradores, 
de diferentes direções. A realização do curso é, geralmente, anual e determinada de acordo com as 
necessidades internas, seja por novas admissões, promoções, ou mudança de funções, cujo perfi l seja 
o que se enquadra no que é exigível para a participação no curso.

cont.
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A forma como o curso está estruturado permite uma aprendizagem com base em casos práticos, muita interati-
vidade entre colegas de diferentes áreas, partilha de conhecimentos, experiências, difi culdades e best practices.

Os formadores responsáveis por esta temática, são normalmente Colaboradores com conhecimento e 
experiência na sua área de expertise, incluindo Diretores de topo da Companhia que partilham a sua elevada 
experiência como Managers. Este curso conta ainda com um Fórum Executivo, onde os Diretores e o 
CEO estão presentes para uma sessão de debate e discussão, com perguntas abertas e ideias partilha-
das por todos os presentes.

GCE - International Gaining Competitive Edge

O curso GCE - International Gaining Competitive Edge, tem como principal objetivo proporcionar aos 
Colaboradores uma visão transversal de todas as áreas de gestão, desde a análise de indicadores fi nanceiros 
e de negócio à gestão de desempenho entre outras. Distingue-se do BCS, por abranger um conjunto 
de temáticas que têm implicações ao nível da tomada de decisão e consequentemente do negócio.

Neste curso os participantes são desafi ados a olhar para a Organização e mercado e pensar “fora da caixa”, 
propondo projetos inovadores e criativos com impacte ao nível dos processos e do negócio. A formação 
não se esgota na participação em sala, uma vez que estes projetos são implementados e acompanhados 
após o curso, sendo a implementação dos mesmos da responsabilidade dos participantes.

Academia Liberty

Criámos em 2007 o projeto Academia Liberty. O objetivo principal deste projeto é disponibilizar uma oferta 
de formação diversifi cada, que espelhe a nossa realidade, dentro do setor que atuamos. 

Também aqui o envolvimento dos colaboradores é de realçar, atualmente temos um conjunto de colegas 
que voluntariamente assumem o papel de formador, partilhando a sua experiência e os seus conhecimentos 
a todos os que assistem às ações, assumindo desta forma um papel ativo neste projeto.

Os formadores têm o reconhecimento da própria organização, aos lhes proporcionar esta oportunidade e por 
outro lado o reconhecimento dos colegas que os consideram uma referência em determinadas temáticas. 
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Outro aspeto de referenciar é a participação dos Diretores de topo, como formadores/moderadores em 
diversas ações de formação, que se disponibilizam e partilham a sua elevada experiência como gestores. 
Um dos momentos de alto impacto é a presença destes e do nosso CEO em sessões de debate e discussão 
de perguntas abertas e ideias, partilhadas entre todos os presentes.

RPS – Na Rota para o Sucesso

Este programa, tem como principal objetivo o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais 
em várias áreas de gestão, nomeadamente, análise e utilização de dados competitivos para expandir o negócio 
e tornar as organizações mais competitivas no mercado, análise de indicadores fi nanceiros e impacto na 
tomada de decisões, gestão de talentos na perspetiva de melhoria e desenvolvimento das equipas e gestão 
de projetos com efi ciência. 

Este programa é realizado em 4 dias, onde os colaboradores/formandos, divididos em 5 equipas, são 
desafi ados a aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação e apresentar um projeto/iniciativa, a 
desenvolver na Companhia, defi nindo os resultados espectáveis após a sua implementação. Os trabalhos 
são levados a aprovação superior, passando posteriormente a fazer parte dos objetivos individuais de cada 
colaborador/formando para o ano seguinte. 
Estes projetos têm como Sponsors alguns Diretores que acompanham a sua implementação e concretização, 
bem como os indicadores defi nidos e identifi cados para o efeito, de forma a podermos medir e perceber a 
evolução dos projetos.

SER Liberty Seguros

Com o objetivo de dar resposta a um conjunto de necessidades internas desenvolvemos o curso “SER Liberty 
Seguros”. Este curso tem especial enfoque na Cultura da empresa, na importância da transmissão de valores 
e na relação com o Cliente Interno/Externo, pretende-se com isso desenvolver uma maior compreensão e 
alinhamento da nossa missão, visão estratégica e fi losofi a; proporcionar uma visão comum das expectativas 
em relação aos colaboradores Liberty; alinhar e solidifi car a relação com o cliente Interno/Externo e criar uma 
linguagem comum.

Este programa é realizado durante 3 dias e é destinado a todos os colegas cujas funções não tem a 
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componente de gestão de equipas. O curso é constituído por um conjunto de módulos como: Introdução 
ao Programa, Cultura, Alinhamento e Estratégia de Negócio, Seleção e Integração de Novos Colaboradores, 
Proatividade, Criação de Valor para o Cliente, Desenvolvimento de uma Proposta de Negócio, Avaliação 
de Desempenho e Gerir Relações de Trabalho.

Todos os módulos têm uma componente teórica, que foi complementada com uma vertente prática, em forma 
de exercícios, atividades de grupo e outros. Estes foram sempre orientados numa perspetiva de Cliente 
(interno/externo), Atendimento ao Cliente, Negociação e Elaboração de proposta de negócio.

Para mais informações sobre a Formação, ver anexo - Informações Adicionais.

Outras áreas de formação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO

Para os colaboradores recém-admitidos na empresa, os primeiros dias são decisivos em termos de criação 
da imagem da empresa, no que respeita à sua cultura e aos seus valores. As suas primeiras impressões 
podem ser decisivas para o sucesso ou fracasso desta nova relação.

Todos os nossos novos Colaboradores, independentemente do seu local de trabalho, têm preparado para 
si e à medida da sua área funcional um programa de integração que tem lugar na nossa sede em Lisboa e a 
duração de 3 dias. Durante estes 3 dias percorrem as diferentes áreas da companhia, conhecendo o edifício, 
a localização das direções e os interlocutores com quem vão interagir logo que iniciem as suas funções.

O programa desenvolve-se em diferentes módulos de formação, que têm como objetivo a passagem 
de informação referente aos processos e circuitos, fundamentais para o desempenho da sua função, 
permitindo-lhe uma melhor integração nas práticas diárias da organização bem como o conhecimento 
da missão, história, cultura e estratégia organizacional.

TEAM BUILDING

São ainda realizadas ações de fortalecimento do Espírito de Equipa (Team Building), através de iniciativas que 
alinham ações e comportamentos, fortalecem as equipas, colocando-as face a situações ou problemas com 
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os quais têm de lidar e solucionar, exercitando as capacidades individuais num cenário que apela à participação 
de todos e cujo objetivo principal visa o reforço do espírito e trabalho de equipa, valor que é considerado o mais 
representativo da organização. 

Estas formações têm habitualmente a duração de 2 dias, durante os quais a empresa também tem a preo-
cupação de proporcionar momentos lúdicos, nos quais os Colaboradores envolvidos tenham a possibilidade 
de reforçar os laços de amizade e a camaradagem.

BOLSAS

Uma forma de reconhecer os nossos Colaboradores, e promover o seu desenvolvimento através da 
aquisição de conhecimentos, é através da atribuição de bolsas de estudo, para a realização de Licenciaturas, 
Pós-Graduações, Mestrados e MBAs. Estas são atribuídas mediante um conjunto de critérios avaliados, 
que determinam a aceitação da Bolsa, nomeadamente, resultado da sua performance anual, contributo da 
formação proposta para o seu próprio desenvolvimento e da Companhia, entre outros.

ESTÁGIOS

Anualmente a Liberty Seguros promove Programas de Estágios, com diversas entidades e em diversos 
âmbitos: curriculares, profi ssionais e estágios de verão.

Encaramos os estágios, como oportunidades de aprendizagem enriquecedoras, a quem inicia a sua vida pro-
fi ssional na atividade seguradora e asseguramos que estes permitam aquisição de conhecimentos e aptidões 
multifacetadas que se tornem uma mais-valia no desempenho das funções dos Colaboradores no futuro.Estes 
jovens são inseridos inicialmente num Programa de Integração com a duração de 2 dias que lhes permite 
ter uma visão global da Companhia e posteriormente passam para a Direção que escolherem para realizar 
o seu estágio. Estes estágios são realizados nas instalações da empresa em contexto real de trabalho e 
traduz-se para muitos no primeiro contacto com o “mundo do trabalho”.

Os estágios de verão destinam-se aos fi lhos dos nossos Colaboradores, com mais de 18 anos, que têm a 
oportunidade de estagiar durante 1 ou 2 meses, recebendo formação profi ssional remunerada.

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   458726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   45 10/10/14   09:5410/10/14   09:54



46 | 47

GESTÃO DE CARREIRA

Os planos de carreira, estão associados a um percurso formativo, de acordo com a função e desempenho 
e modelos de competências expectáveis para a mesma. 
São elaborados programas de assessment onde é dado feedback aos colaboradores e onde é assumido um 
plano de evolução pessoal, com identifi cação de ações específi cas defi nidas a médio/longo prazo, com vista 
a prepará-los para eventuais desafi os no contexto de crescimento da Companhia. 

Paralelamente é efetuado um acompanhamento em ações de coaching, formação, participação em projetos, 
feito ao colaborador, com a fi nalidade de trabalhar pontos de melhoria identifi cados de acordo com a sua 
função e numa perspetiva de evolução, ou até mesmo de sucessão ou de carreira internacional, uma vez que 
o facto de estarmos inseridos num grupo multinacional, a carreira internacional pode ser uma realidade assim 
o colaborador queira e deseje abraçar estas oportunidades.

LITERACIA FINANCEIRA

No biénio de 2012-2013, a Liberty Seguros distribuiu pelos seus Colaboradores e Parceiros de Negócio 
do Clube de Agentes Liberty, publicações que visam melhorar a sua literacia fi nanceira.

LIVROS - 2012 QUANT.

A Arte de Converter plano
de Negócio…Implementação 

1.485

O Líder Sem Título 442

Xeque à Globalização 482

Alta Gestão para
Executivos Ocupados

1.480

Comer como Campeões 1.469

No Intervalo da Vida 475

Total de livros 5.833

LIVROS - 2013 QUANT.

Alta Gestão nas PME 1.481

Harvard Trends 982

Que planos tens para o resto
da tua vida

1.491

Sabio era o meu avô 1.494

Despedimento Estagnação ou 
Promoção

1.483

Breviário de Gestão 1.483

Total de livros 8.414

GRI - FS16
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Temos um sistema de avaliação de desempenho com regras perfeitamente conhecidas e claras, onde todos 
os objetivos estão perfeitamente alinhados com os objetivos corporativos. Os objetivos e a forma como 
são medidos, são defi nidos e acordados no início do ano, conjuntamente com as chefi as e são avaliados 
quantitativamente no fi nal do ano, baseando-se essa avaliação em números e resultados. 

Todos os colaboradores conhecem e partilham os objetivos da companhia, contribuindo de forma individual 
ou em equipa para a sua realização. 

Paralelamente decorre o sistema de avaliação 360º, cujo objetivo é proporcionar o alinhamento de todos 
os colaboradores com os princípios de gestão da Companhia – rentabilidade, efi ciência e excelência no 
serviço ao cliente. Todos os colaboradores são elegíveis para este sistema de avaliação. Este sistema 
permite ao colaborador avaliar-se e avaliar quem o avalia (chefi a), e ainda ser avaliado por pessoas do seu rela-
cionamento profi ssional (equipa e pares), permitindo uma visão mais transversal do seu desempenho enquanto 
profi ssional. Esta metodologia revolucionou a avaliação feita pela chefi a em relação ao colaborador, pois 
proporciona informações de carácter qualitativo, que só este sistema permite recolher e que servem como 
um orientador profi ssional, relativamente ao desenvolvimento do colaborador, no que respeita à melhoria 
de atitudes e comportamentos.

Todos os colaboradores são elegíveis para este sistema de avaliação, com exceção dos colaboradores que 
sejam admitidos nesse ano no 4º trimestre. Neste biénio a percentagem de colaboradores com avaliação 
de desempenho foi de 100%.

O sistema de avaliação, no seu todo, permite premiar pecuniariamente os colaboradores pelo mérito e pelo 
contributo individual para o resultado global, fundamental para o sucesso do grupo. 

RECONHECIMENTO DOS COLABORADORES

Por outro lado e para além do sistema de avaliação também atribuímos vários prémios de mérito, porque 
acreditamos que o reconhecimento é um fator impulsionador para fazer mais e melhor, distinguindo quem 
se destacou através da sua forma de estar inspiradora, e quem, através do seu contributo, conhecimento 
e experiência nos ajuda a crescer e a nos tornarmos especiais.

GRI - LA12
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Neste sentido, alguns colaboradores são convidados a participar, juntamente com um acompanhante, na 
viagem de incentivos destinada aos Parceiros de Negócio. A esta viagem também se juntam, nas mesmas 
condições, os colaboradores que completam 25 anos de serviço, sendo-lhes também atribuído um prémio 
de valor pecuniário correspondente a um salário.

O President’s Award é um prémio que é atribuído a nível nacional e ao colaborador que se destacou por 
um projeto, solução ou implementação de um novo procedimento/processo diferenciado que construiu, 
e que de forma direta ou indireta teve impacto positivo nos resultados da companhia (impacto fi nanceiro, 
melhoria de processos, soluções inovadoras, outros). O colaborador deu o “extra-mile”, que vai além das 
suas responsabilidades quotidianas.

O Chairman’s Award é um outro prémio, atribuído a nível internacional, a qualquer colaborador ou grupo de 
colaboradores que seja nomeado pela subsidiária local, como se tendo destacado pela apresentação de uma 
ideia ou iniciativa que através da sua originalidade e inovação tenham resultado em diminuição de custos para 
a Companhia. Os nomeados são convidados a passarem uma semana, juntamente com um acompanhante, 
em Boston e recebem um prémio pecuniário.

BENEFÍCIOS

Em prol da saúde e bem-estar no trabalho, a Liberty Seguros proporciona um conjunto alargado de iniciativas 
e benefícios aos seus colaboradores. 

No âmbito da saúde e colocando em prática o cerne do seu negócio, a Liberty Seguros oferece aos seus 
Colaboradores algumas regalias e coberturas nos seus seguros, além do que é exigido pelo Contrato Coletivo 
de Trabalho (CCT) de Seguros:

> Seguro de Saúde - Além da cobertura de assistência hospitalar exigida pelo CCT, é oferecida a cobertura 
de assistência em regime de ambulatório, parto e assistência em caso de doenças graves.

 A Companhia suporta 50% do prémio do agregado familiar;

> Seguro de Assistência Dentária - Seguro com cobertura de estomatologia totalmente gratuito para 
o colaborador;

GRI - LA8

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   488726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   48 10/10/14   09:5410/10/14   09:54



OUTROS

Instalações
da Liberty

Massagens Aulas
de Dança Aulas de Yoga

Estágios de 
Verão para
os fi lhos dos 
Colaboradores

Consultas de 
Nutricionismo

SEGUROS Seguro de 
Vida

Seguro de Saúde
/ Estomatologia

Seguro de Viuvez
e Orfandade

Comparticipação
de 50%, do seguro
de saúde do
agregado familiar

Seguro de
Poupança (fi lhos 
recém nascidos)  no
valor de 250,00 €

SAÚDE Prevenção Rastreios:
Colesterol/Glicémia/Cardíaco Vacinação: Gripe

MEDICINA NO 
TRABALHO

Exames 
Extra Mamografi a Eco-Mamária Electrocardiograma 

com Esforço Análise PSA

Possibilidade
de participação
na Viagem anual
de Agentes

Sorteio de 1 semana
de férias grátis,
no Vila Galé Ampalius

Colaboradores quando 
fazem 25 anos de 
casa, recebem 1 salá-
rio extra

Dia de Aniversário,
oferecido aos
Colaboradores

Serviço de Pronto a Comer Dispensadores de água, fruta e café

EDUCAÇÃO
Aulas
de Inglês
e de Espanhol

Comparticipação em Formação Académica Superior - Mestrados, Pós Graduações

> Seguro de Viuvez e Orfandade - Este seguro destina-se a todos os Colaboradores e em caso de morte 
do colaborador os benefi ciários a (viúva e fi lhos) recebem uma renda de sobrevivência de acordo com o 
regulamento em vigor.

Ainda no âmbito da saúde, procuramos consciencializar os nossos colaboradores para a prevenção, e por isso, 
damos a possibilidade de realizarem vários exames médicos complementares aos que anualmente são 
feitos na medicina do trabalho, totalmente suportados pela Companhia, também oferecemos anualmente 
a vacina da gripe aos nossos Colaboradores e promovemos também rastreios de colesterol e glicemia. 

Por outro lado, disponibilizamos nas nossas instalações o acesso a um programa de massagens com-
participado pela empresa, prática da dança, yoga e criámos espaços de refeição, amplos e devidamente 
equipados onde os nossos Colaboradores podem tomar as suas refeições. Oferecemos fruta, café e temos 
dispensadores de água, em todos os locais de trabalho.
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WORK/LIFE BALANCE

As políticas de Recursos Humanos existentes na Liberty Seguros, abrangem desde há vários anos uma 
preocupação constante com o bem-estar dos seus Colaboradores. Procuramos ir de encontro às suas 
necessidades, proporcionamos sistemas e programas que lhes permitem gerir o seu tempo de trabalho de 
forma adequada, conseguindo a conciliação da sua vida pessoal e profi ssional, mantendo um adequado 
equilíbrio emocional que se refl ete no seu desempenho diário e que contribui consequentemente para 
o ambiente de trabalho, saudável, divertido, alegre, positivo e confi ante, com melhores resultados para a 
Companhia exponenciando a sua capacidade para enfrentar todos os desafi os e conquistar o mercado.

A Liberty Seguros permite aos seus Colaboradores realizar a gestão do seu horário de trabalho através de 
uma plataforma de Horário Flexível, que proporciona bastante autonomia e uma maior fl exibilidade na sua 
gestão do tempo profi ssional e pessoal, contribuindo também para a diminuição da taxa de absentismo 
(ver anexo - Informações Adicionais). O regime de horário fl exível permite acumular saldos contabilizados 
diariamente, podendo o tempo de saldos excedente ser gozado no mês seguinte.

De acordo com os níveis de absentismo, e caso sejam cumpridos os critérios de assiduidade previamente 
defi nidos, a administração poderá conceder 1 ou 2 dias de tolerância, além dos 25 dias de férias fi xados 
pelo nosso CCT.

Gostamos de celebrar os aniversários de forma especial, por isso concedemos o dia do aniversário aos nossos 
Colaboradores, para que desfrutem desse dia junto das suas famílias. Celebramos também os nascimentos, 
atribuindo um Kit de Nascimento a todos os novos bebés Liberty Seguros, composto por diversas lembranças, 
de entre as quais se destaca um Seguro de Poupança no valor de 250 €.

De modo a compensar o esforço desenvolvido durante um ano de trabalho a Liberty Seguros proporciona 
aos seus Colaboradores a possibilidade de terem acesso, por sorteio, a uma semana de férias grátis 
no Vila Galé Ampalius Vilamoura.

De forma a reforçar o bem-estar dos nossos Colaboradores e proporcionar-lhes uma maior qualidade 
de vida, promovemos algumas atividades que permitem aos Colaboradores manterem uma atividade física, 
como sejam por exemplo aulas de dança e aulas de yoga, que são realizadas nas nossas instalações 
a preços mais vantajosos.

GRI - LA7
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Promovemos momentos de convívio entre os Colaboradores, com vista ao reforço dos laços de amizade 
e do espírito de equipa. Alguns momentos são partilhados também com as famílias, como seja o caso 
da Festa de Natal onde temos programas destinados a adultos e crianças, incluindo o tradicional almoço 
de Natal e respetiva distribuição de prendas.

Envolvimento dos Colaboradores

A nossa participação na sociedade traduz-se em mais do que um simples contributo monetário, contribuímos 
e participamos voluntariamente e ativamente nas iniciativas. A nossa forma de estar é comum e transversal 
a todos os que diariamente colaboram connosco.

Queremos contribuir para um mundo melhor, mais justo, mais sustentável, onde as diferenças não sejam 
gritantes. Envolvemos os nossos colaboradores diretamente nas ações que promovemos e o sentimento 
de partilha e gratidão é contagiante para ambas as partes. 
Acreditamos que é possível fazer a diferença quando nos lançamos na realização de ações concertadas em 
prol dos mais necessitados. Estas ações são feitas em regime de voluntariado, o que nos enche de orgulho 
porque a disponibilidade dos nossos colaboradores é tão grande quanto a nossa vontade de fazer mais 
e melhor pelos outros.

Comunicação com os Colaboradores

A comunicação com os Colaboradores é feita por vários meios:

> Newsletter diária sobre a atividade seguradora e setor fi nanceiro, divulgada através de e-mail a todos 
os responsáveis das diferentes áreas da Companhia;

> Divulgação regular, através de e-mail, de vários artigos de âmbito geral recolhidos nas diversas fontes de 
comunicação, para todos os Colaboradores ou orientados para algumas áreas específi cas da organização;

> Entrega a cada responsável de área de informação específi ca no âmbito do negócio, e da sua área, por 
exemplo a entrega do Jornal Económico diariamente a todos os diretores, revistas de especialidade 
portuguesas e estrangeiras, livros e documentação técnica consoante a sua periodicidade;

> Dispomos de uma caixa de sugestões, e-Ideia, na nossa Intranet.

GRI - 4.4/4.17
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O VALOR DO PARCEIRO DE NEGÓCIO

Rede de mediadores: Canal preferencial de distribuição

A Política de distribuição da Liberty Seguros, continuou em 2012 e 2013 assente na sua leal rede de Mediadores. 
Os Parceiros de Negócios da Liberty Seguros, como são denominados, são desta forma considerados um pilar 
fundamental na estratégia da Liberty Seguros e o seu principal canal de distribuição.

Na Liberty Seguros acreditamos que o papel do Mediador de Seguros é essencial para a sustentabilidade 
do setor. Sendo este um negócio essencialmente de pessoas, o acompanhamento profi ssional e personalizado 
de um mediador de Seguros é decisivo na defesa dos interesses dos Clientes. Um aconselhamento responsável 
na contratação do seguro, uma presença sempre acessível em caso de dúvidas, ou um apoio importante 
durante o processo de regularização de um sinistro, fazem toda a diferença na qualidade de serviço que é 
prestado ao Cliente, contribuindo também para que a sociedade tenha uma imagem cada vez mais positiva 
da atividade seguradora. 

E-ideia
O e-Ideia é o meio através da qual se proporciona a todos os Colaboradores a oportunidade de 
manifestarem a sua opinião, relativamente a questões relacionadas com a vida da empresa, 
ou apresentarem sugestões, recomendações, projetos ou iniciativas, que possam contribuir 
para o desenvolvimento da empresa.

As sugestões devem contribuir para um ou mais dos seguintes objetivos: Aumentar a satisfação 
dos Clientes; Incrementar as vendas; Desenvolver produtos e serviços; Reduzir custos; Racionalizar 
processos de trabalho; Melhorar o ambiente e segurança.

O objetivo é criar um espírito de empresa em que os Colaboradores estejam envolvidos nos 
mesmos objetivos e se envolvam também nos grandes desafi os da Companhia. Envolver e 
aumentar a motivação dos Colaboradores que normalmente não têm acesso aos patamares 
mais altos da gestão e identifi car talentos dentro da Companhia. 
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Por isso, em 2013 a Liberty Seguros lançou uma importante campanha televisiva que pretendeu homenagear 
o Mediador de Seguros e a sua importância no setor. Esta campanha foi recebida com grande apreço pela 
nossa rede de mediação que reconhece a Liberty Seguros como uma Seguradora que zela pela defesa 
dos seus interesses e dos Clientes.

Apoio no seu desenvolvimento e implementação no mercado

Apesar do contexto desfavorável de grave crise fi nanceira, em 2012 e 2013 a Liberty Seguros apostou de forma 
inequívoca na consolidação e crescimento da sua rede de mediação, disponibilizando formação importante 
para o melhor desempenho da sua atividade, dotando os seus Parceiros de Negócio de ferramentas 
de trabalho inovadoras e intuitivas, criando produtos de qualidade e diferenciadores e fazendo um 
acompanhamento próximo e decisivo no terreno.

A Liberty Seguros apoia os seus Parceiros colocando a sua imagem nos seus escritórios, participando no 
terreno em ocasiões tão importantes como as inaugurações de novas instalações com a nossa imagem. 

Na Liberty Seguros a proximidade entre a empresa e os seus Parceiros de Negócio, é uma peça chave na 
nossa estratégia. Cada vez mais consideramos ser essencial manter uma política de comunicação de porta 
aberta que permita:

> Aos nossos Parceiros, fazer-nos chegar o seu valioso feedback em relação ao impacto da nossa estratégia;

> Estar atualizados em relação às verdadeiras necessidades dos nossos Parceiros de Negócio e Clientes 
num contexto de grande mudança;

> Criar uma estratégia comercial efi caz que vá ao encontro dessas necessidades e que permita aos nossos 
Parceiros crescer de uma forma sustentada;

> Melhoramos cada vez mais a nossa atuação e a qualidade do serviço que prestamos diariamente 
aos nossos Clientes. 

Para que a sua identifi cação e integração com a empresa se concretize em pleno estas são algumas ações 
que fazem parte da nossa estratégia de proximidade com os nossos Parceiros: 

> Anualmente realizamos uma reunião do Clube de Agentes onde revelamos os resultados do ano transacto 
e a estratégia para o ano em vigor;
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> De forma quase diária os nossos Parceiros recebem via email comunicações consideradas de interesse 
para o desempenho da sua atividade. Desta forma pretendemos que estejam a par dos novos 
desenvolvimentos de legislação, bem como das novidades e tendências do setor;

> Trimestralmente os nossos Parceiros de Negócio recebem a nossa interna “Liberty em Acção” que 
lhes permite conhecer melhor que a equipa Liberty Seguros tem para oferecer, nomeadamente:

- Novos projetos e campanhas a implementar;
- Ações de responsabilidade social realizadas ou a realizar;
- Ações no âmbito da prevenção rodoviária;
- Patrocínios institucionais e desportivos;
- Divulgação de ações e patrocínios regionais realizados pelo próprio Parceiro de Negócio apoiado 

pela Liberty Seguros;
- Informação sobre novos produtos;
- Intercâmbio de ideias e experiências com outros colegas através da publicação de entrevistas 

a Parceiros de Negócio.

> Acesso a um website corporativo, remodelado e atualizado.

Ao longo dos últimos 10 anos crescemos de forma sustentada e aumentamos a nossa presença através 
da abertura de novos Escritórios e Espaços Liberty que permitem cada vez mais dar o apoio presencial que 
os nossos Parceiros necessitam e merecem.

Ao apostarmos numa expansão cada vez mais ampla da nossa presença territorial estamos também 
mais próximos dos nossos Parceiros de Negócio, dos nossos Clientes e das comunidades onde estamos 
representados, contribuindo assim de forma inequívoca para a melhoria da qualidade do serviço que os 
nossos parceiros de Negócio prestam.

Os nossos Parceiros de Negócio continuaram a ter à sua disposição:

> A Plataforma Liberty Connect uma ferramenta de trabalho inovadora e intuitiva, que agiliza o trabalho 
diário, dotando-os de maior autonomia e permitindo que acedam a informação privilegiada essencial 
ao seu desempenho profi ssional;

> Apoio comercial ministrado localmente pelo Espaço Liberty Seguros mais próximo da sua localidade, 
contando com o apoio diário de uma equipa comercial profi ssional à sua disposição para o apoiar 
na concretização de novos negócios e na resolução das situações do dia-a-dia;

GRI - FS5
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> Uma gama de produtos diversifi cada e inovadora, desenhada para satisfazer as necessidades dos 
nossos Clientes;

> Formação contínua, técnica e comportamental essencial para potenciar o seu desempenho profi ssional;

> Representação nos Conselhos Consultivos da Técnica, Sinistros e Informática, contribuindo com 
sugestões e alertando para situações a melhorar.

Testemunho de Parceiro de Negócio:

“As novas tecnologias imperam. A Liberty Seguros mais uma vez atenta, prima-nos com uma ferramenta 
de trabalho excecional, que nos permite estar sempre na linha da frente do negócio. A facilidade com que 
se trabalha com esta aplicação permite-nos ganhar tempo e credibilidade junto dos nossos Clientes. A 
possibilidade de cobrar um recibo no momento, um sinistro participado in loco ou uma chamada a dar os 
parabéns ao nosso Cliente são funcionalidades que tornam o Connect Mobile uma aplicação maravilhosa!”
Fernando Pinto - Freitas Mediação de Seguros, Ldª. (ELS Vila Nova de Gaia)

Através do Liberty Institute, continuámos a nossa aposta na formação e-learning, que permite aos nossos Par-
ceiros ganhar novas valências através da formação em matérias essenciais ao desempenho da sua ativi-
dade de forma remota à distância de um clique. Quando as formações não podem ser administradas via 
e-learning, são organizadas em locais estrategicamente escolhidos evitando grandes deslocações, custos 
desnecessários e a redução do impacte no ambiente provocado pela emissão de CO2.

Em 2012, o Liberty Institute lançou novas formações em formato e-learning e B.learning, tais como Bran-
queamento de Capitais, Marketing Operacional, Connect, Liberty Saúde Dentária e Liberty 50 mais de 
forma a complementar a formação dos nossos Parceiros.

FORMAÇÃO REALIZADA POR NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAÇÃO

Análise de ações de formação realizadas:

N.º DE AÇÕES N.º HORAS N.º FORMANDOS

Presencial 61 300 558

E-learning 28 593 1541

Workshops 17 59 196

106 952 2295
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Reconhecimento do Parceiro de Negócio

A Liberty Seguros considera essencial que o talento, esforço e trabalho árduo destes Aliados Estratégicos 
seja reconhecido e recompensado.

Desta forma, implementou um conjunto de benefícios e programas de incentivos que se encontram ao alcance 
de todos os Parceiros, premiando anualmente os que mais se destacam em termos de realização de negócio.

PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGENTES

PROGRAMAS MEMBROS BENEFÍCIOS

Clube Agentes Liberty 
Agentes com maior produção e rentabilidade,
ordenados por escalões: Diamante, Ouro, Prata e 
Bronze, com objetivos específi cos.

Remuneratórios

Dream Team Agentes do Clube de Agentes, que respondem a 
requisitos previamente defi nidos.

Remuneratórios

Prémio de Equipas Atribuído, de acordo com o regulamento em vigor,
ao Espaço Liberty com melhor desempenho.

Oferta de Fim de Semana

Concursos de Produção
e Congresso Anual
Liberty Seguros

Todos os Agentes, de acordo com regulamento 
previamente defi nido.

Participação no Congresso
Anual Liberty Seguros

Concursos Locais Agentes pertencentes a um determinado Espaço 
Liberty.

Oferta de Voucher

Clube de Agentes Liberty Seguros

O acesso ao Clube de Agentes Liberty Seguros faz-se através da concretização de objetivos. Desta forma 
os membros do Clube estão ordenados por quatro escalões: Diamante, Ouro, Prata e Bronze, sendo que 
a cada escalão correspondem objetivos e benefícios diferenciados. Os membros do Clube de Agentes
Liberty reúnem anualmente, para partilha de resultados da empresa e comunicação da estratégia defi nida 
para o ano seguinte. Estes eventos funcionam também como centros de debate onde os Parceiros expres-
sam as suas opiniões e preocupações, fazem sugestões de melhoria e esclarecem dúvidas. Anualmente 
na Reunião do Clube de Agentes celebram-se também as novas entradas e as subidas de escalão do Clube 
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e homenageiam-se os Parceiros que celebram 25, 30 e 40 anos de colaboração com a empresa. Os 
anos de colaboração refl etem também o período de trabalho na Companhia Europeia de Seguros.

Dream Team

Criada em 2011, a categoria “Dream Team”, engloba um grupo de mediadores que atingiu um conjunto de 
objetivos muito exigentes ao longo dos últimos anos e que produzem de uma forma sólida e sustentada, que os 
certifi ca como Mediadores “de sonho”. Os eleitos para a “Dream Team” têm acesso a um pacote de benefícios 
extremamente tentador, entre os quais destacamos o acesso direto ao Congresso Liberty Seguros.

Concursos de Produção

Para motivar a sua força de vendas, a Liberty Seguros, criou vários concursos de produção baseados 
no cumprimento de objetivos.

Prémio de Equipas

Paralelamente aos concursos de produção, realiza-se anualmente O Concurso Prémio de Equipas que 
apura os Espaços Liberty Seguros (ELS) que tiveram o melhor desempenho durante o ano em curso. 

O VALOR DO CLIENTE

A sua importância para a Liberty Seguros

A principal missão da Liberty Seguros é compreender e satisfazer as expectativas dos nossos Clientes e 
prestar-lhe um serviço de qualidade. Unimos e partilharmos diariamente esforços, competências e experiências 
na constante procura de melhor servir os nossos Clientes com soluções inovadoras de segurança e excelência 
de produtos e serviços. São os nossos Clientes que nos inspiram e motivam para tentarmos ir sempre mais além 
e conseguir superar as expectativas de mercado com o objetivo de otimização.
Aos nossos Clientes garantimos a existência de uma rede de Espaços Liberty Seguros e Parceiros de Negócio 
assente num conjunto de profi ssionais dedicados e qualifi cados que estão aptos a responder rapidamente 
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a todas as situações. Através de uma forte aposta de implementação regional, a Liberty Seguros garante 
assim uma relação de proximidade com os seus Clientes, permitindo-lhe dar uma resposta mais efi caz 
às suas necessidades.

Ser Cliente Liberty Seguros

Os Clientes são a razão de existência da nossa atividade, é para e por eles que trabalhamos procurando 
corresponder-lhes na exigência e necessidade com inovação, rigor, dedicação e efi ciência. 

Os nossos produtos e serviços são considerados de qualidade, a simpatia e relação de profi ssionalismo 
para com os Clientes são reconhecidas e a marca Liberty Seguros tem-se assumidamente distinguido 
e reforçado a nível de notoriedade, nomeadamente através dos prémios alcançados em 2012 como 
a distinção pelos Prémios “Banca & Seguros” da Revista Exame como a “Melhor Média e pequena 
Seguradora Vida” que é para nós motivo de orgulho pelo reconhecimento público da nossa dedicação 
diária para com os nossos Clientes.

Comunicação com os Clientes

Estabelecer relações de confi ança e de longo prazo são para a Liberty Seguros um princípio fundamental 
de atuação. A comunicação é transparente e direta, focada no Cliente e realiza-se de forma sustentada e 
contínua através de vários meios de comunicação. As comunicações com o nosso Cliente, nomeadamente 
através de documentação escrita, expressam as características de personalidade e valores da nossa marca.

A nossa rede de Parceiros de Negócio, o Centro de Contacto Liberty (CCL) e a nossa Direção de Serviço 
ao Cliente são o principal canal de comunicação por excelência com o nosso Cliente, cujo suporte se apoia 
na restante estrutura organizacional. Acompanhamos a tendência das novas tecnologias e procuramos 
implementá-las num incremento de prestação de qualidade de serviço e diversifi cação de contato à 
disposição dos nossos Clientes confi rmando a nossa posição de proximidade e disponibilidade.

PROJETO DE REVISÃO DE TEMPLATES

Em 2013 a Liberty Seguros concluiu o projeto de “Revisão de Templates”, para toda a comunicação de carácter 
geral, com especial enfoque no Cliente. O objetivo principal deste projeto foi reescrever os Templates de cartas 

GRI - 2.10

GRI - PR6
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existentes ao nível da linguagem, da estrutura e do tom, e tornar as comunicações da Companhia mais fl uidas 
e fáceis de entender, numa linguagem clara e com conteúdos simplifi cados desmistifi cando a terminologia tão 
própria do nosso setor numa lógica de maior proximidade com os Clientes. 

PROJETO COMUNICAÇÃO A CLIENTES

Em 2012, e dando continuidade ao projeto de revisão de Templates, surgiu o projeto de comunicação a clientes, 
que tem como objetivo alterar os layouts dos Templates, para que o documento seja mais apelativo e que a 
informação relevante nele contida seja de fácil perceção para o cliente.

CONDIÇÕES GERAIS EM FORMATO ELETRÓNICO

Desde 2010 que as Condições Gerais (CG) dos diversos produtos que disponibilizamos aos nossos Clientes, 
são disponibilizados em suporte eletrónico. À medida que as CG vão sendo atualizadas faz-se a respetiva 
adaptação eletrónica. Oferecer mais informação ao Cliente, simplifi car processos e potenciar o negócio, 
são algumas das vantagens que esta iniciativa proporciona. Assim é possível condensar com maior economia 
de recursos ambientais, num único CD, informação sobre os vários produtos e serviços da oferta Liberty 
Seguros subscritos pelos Clientes ou não. Como nem todos os Clientes têm acesso a um computador 
continuam disponíveis as condições gerais em suporte físico de papel.

WEBSITE LIBERTY SEGUROS

À distância de um clique a Liberty Seguros através do seu website corporativo (www.libertyseguros.pt)
encontra-se à disposição dos seus Clientes. O website da Liberty Seguros dá a conhecer não só os seus di-
versos produtos e serviços como também estabelece uma relação de confi ança com o utilizador, tornando-se 
assim um meio de comunicação privilegiado com os Clientes. Os conteúdos são especialmente informativos e 
privilegiam temas como a prevenção e segurança rodoviária, responsabilidade social; patrocínios institucionais 
e desportivos, informação sobre a Liberty Seguros e o Grupo Liberty Mutual e apresenta ainda uma secção 
dedicada a notícias, comunicados entre outros temas de interesse para os nossos Clientes.

Outro facto importante ao serviço dos nossos Clientes é que através do website o utilizador/Cliente consegue 
aceder ao Mediador de Seguros da Companhia que se encontre mais próximo de si.
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BASE DE DADOS VIDA E NÃO VIDA

Criámos uma base de dados única de clientes de seguros Vida e Não Vida, onde todos os clientes são 
geridos centralmente a partir de uma única aplicação. 

Com esta informação unifi cada, o contato com o cliente é mais efi ciente e efi caz.

PROJETO DATA QUALITY

Foi implementado em 2012 e visa melhorar a gestão de entidades, tem como benefício qualitativo indireto 
uma efi ciência na comunicação com o cliente, pois ao analisar toda a base de dados de clientes, comple-
támos a informação em falta imprescindível para uma comunicação efi caz.

Respeito e valorização das necessidades dos Clientes 
Disponibilização de produtos e serviços inovadores ao Cliente

Atentos às necessidades dos nossos clientes, o nosso objetivo é encontrar soluções que visam melhorar 
a prestação dos nossos serviços disponibilizando um conjunto de soluções inovadoras.

Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços que permitem aos nossos Clientes usufruírem de uma 
Vida mais segura e protegida.

SERVIÇOS

Liberty Online - Portal de Clientes SMS Automáticos de Sinistros

Plataforma de Simuladores Atendimento telefónico por Número de Processo

Rede de Centros Liberty Auto Parceria Liberty Seguros e Associação Perdas e Afetos

Rede de Prestadores Garantia de Proteção Jurídica

Garantia Proteção Plus Chave de Certificação Eletrónica

Cartão Liberty Seguros Parceria com a Associação Nacional de Farmácias

Liberty Seguros Mobile Unidade Móvel

Serviço Accident Care

GRI - PR6/PR1
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LIBERTY ONLINE - PORTAL DE CLIENTES

Porque a preocupação para com os nossos Clientes é uma constante, colocamos à sua disposição através 
do website público, uma inovadora área – o Liberty OnLine - Portal de Clientes Liberty (https:\\clientes.
libertyseguros.pt), desenvolvida com a fi nalidade de oferecer um serviço personalizado de excelência, fácil, 
cómodo e rápido de “home insurance”. Os nossos Clientes têm acesso a uma série de informações e consultas 
sobre toda a sua carteira de seguros; sinistros ocorridos e documentação variada numa porta aberta 24h por 
dia à comunicação com a Companhia e Parceiros de Negócio.

PLATAFORMA DE SIMULADORES

Integrada no website público está também uma Plataforma de Simuladores de seguros diversos, que segue 
as melhores práticas a nível internacional e que possibilita uma resposta mais célere aos nossos Clientes. 
Trata-se sobretudo de uma plataforma de comércio eletrónico que permite aos Clientes realizar as suas 
compras. Através da plataforma o utilizador pode efetuar simulações para os seus seguros, guardar 
as suas simulações, associar um Mediador Liberty ao seu registo ou apólice e contratar o seu seguro, 
com emissão imediata da apólice. A simplicidade, comodidade e segurança e o facto do nosso Centro 
de Contacto Liberty Seguros ter acesso a todas as simulações e apólices contratadas online são as 
mais-valias desta plataforma e um suporte fundamental ao serviço dos nossos Clientes.

REDE DE CENTROS LIBERTY AUTO

Os Centros Liberty Auto são uma forte aposta na estratégia de proximidade com o Cliente que a Liberty 
Seguros persegue com o principal objetivo de proporcionar comodidade e facilidade na resolução de um 
sinistro, através da prestação de um serviço rápido, efi caz, transparente e cómodo para os nossos Clientes 
e Lesados (Não Clientes) que o utilizam.

Estes espaços prestam serviço a lesados de acidentes de viação, onde é efetuada a regularização integral 
de um processo de sinistro, desde a participação à regularização do sinistro, passando pela realização da 
peritagem, pela defi nição da responsabilidade e pela emissão dos pagamentos a que houver lugar. 

Trata-se de um conceito inovador na prestação de serviços no âmbito dos sinistros automóveis, que possibilita 
que num único espaço trabalhem diariamente gestores de sinistros e peritos que asseguram um atendimento 
personalizado, em horário alargado de funcionamento.
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Atualmente, a rede de Centros Liberty Auto abrange dezassete localizações sendo que quinze destes Centros 
funcionam em modelo Drive-IN. Poderá consultar a rede de Centro Liberty Auto no nosso site através do seguinte 
link: http://www.libertyseguros.pt/pt/www/Home/Contactos/Centros-Liberty-Auto/PesquisaRede/tabid/9503.

REDE DE PRESTADORES

Neste momento dispomos de uma vasta Rede de Prestadores, de Norte a Sul do País, incluindo Ilhas, 
capazes de garantirem um serviço de Qualidade, aos nossos Clientes, Segurados ou Terceiros.

Ofi cinas Recomendadas – 86
Reparação de Vidros – 274
Rent-a-Car – 75
Clinicas da Rede Liberty Seguros - 142
Clinicas de Meios Complementares – 200
Centro Clinico Liberty Seguros Norte (Inaugurado em 2012)

GARANTIA PROTEÇÃO PLUS

Associando a inovação à segurança dos nossos condutores, disponibilizamos aos nossos Clientes 
Liberty Auto a garantia Proteção Plus que permite um serviço de localização e imobilização remota do 
veículo seguro. O funcionamento deste serviço depende da instalação prévia no veículo seguro de um 
dispositivo eletrónico baseado na tecnologia GPS (Global Position System) e GSM (Global System for 
Mobile). Este dispositivo permite localizar o veículo seguro em qualquer parte do mundo e sem custos 
adicionais. Este sistema é muito utilizado como sistema antirroubo e de combate ao carjacking.

LIBERTY SEGUROS MOBILE

A Liberty Seguros Mobile na vanguarda das novas aplicações para telemóveis e sempre ao lado dos seus 
Clientes, lançou em 2011 na app store para download gratuito uma aplicação que permite aos seus Clientes 
pedirem assistência em caso de avaria ou de sinistro, participarem um sinistro automóvel ou de lar usando 
o iphone. Esta nova aplicação reforça o posicionamento da Companhia na vanguarda das tecnologias da 
mobilidade e no acompanhamento dos seus Clientes em qualquer altura, sempre que o sinistro acontece.
A Liberty, a partir de uma aplicação lançada nos Estados Unidos pelo Liberty Mutual Group, construiu uma 
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aplicação para iphone adaptada ao mercado português que proporciona aos seus Clientes o apoio real no 
momento de um acidente, em casa ou ao volante do seu veículo.

SERVIÇO ACCIDENT CARE

Porque geralmente um acidente automóvel entende-se como sinónimo de prejuízo que acarreta inúmeras 
preocupações (como recolher os dados do interveniente, transportar o veículo até à ofi cina, participar 
o sinistro, etc…) a Liberty Seguros pretende minimizar estas tarefas aos seus Clientes. Assim, com o 
objetivo de ajudar o segurado na recolha de informação sobre o sinistro que venha a ser participado, 
a Liberty desenvolveu, em Janeiro de 2011, o Serviço Accident Care, em parceria com a Europ Assistance.

Em todo o país e sempre que um Cliente Liberty acione a assistência em viagem por acidente, a Europ 
Assistance verifi ca se o sinistro reúne condições para o Accident Care. Porque já que os acidentes não 
se conseguem evitar trabalhamos para minorar o seu impacto na vida dos nossos Clientes.

SMS AUTOMÁTICOS DE SINISTROS

O presente projeto visou passar a informar via SMS ou Emails automáticos os nossos Clientes/ Segurados 
e Sinistrados, em algumas ações do processo de gestão de um sinistro, fi cando o interveniente informado 
de uma forma mais célere do estado do seu processo de sinistro, nomeadamente:

- Abertura de processo de Sinistro;
- Pedido Participação;
- Marcação de Peritagem;
- Fecho do Relatório de peritagem por Perda Parcial com carácter Defi nitivo;
- Fecho do Relatório de peritagem por Perda Parcial com carácter Condicional;
- Fecho do Relatório de peritagem por Perda Total;
- Fechar do Relatório por “Veículo não localizado na Ofi cina”;
- Pagamento de Indemnização; Entre outros.

ATENDIMENTO TELEFÓNICO POR NÚMERO DE PROCESSO

Em 2012 iniciamos um projeto de atendimento mais direto e personalizado, realizado diretamente para o 
Gestor de Sinistro, bastando para isso o interlocutor ser detentor do n.º de processo em causa. Digitando 
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o n.º de processo no telefone, aquando do contacto, permite, desde que o Gestor se encontre disponível, 
estabelecer contacto direto com o próprio. Ainda não dispomos no entanto de uma aplicação que nos 
permita obter dados que diferenciem o atendimento efetuado por essa via, da via normal já existente an-
teriormente, e que continua a existir - a chamada é atendida por uma equipa de atendimento, constituída 
por norma pelos próprios Gestores.

PARCERIA LIBERTY SEGUROS E ASSOCIAÇÃO PERDAS E AFETOS

Um acidente de viação ou de trabalho pode ser uma experiência traumática, em especial quando envolve 
mortes ou ferimentos graves. Este estado experiencial pode ser sofrido não só pelo sinistrado como por 
familiares diretos. A Liberty Seguros, através de um serviço inovador, propõe-se ajudar as pessoas enlu-
tadas a enfrentarem a experiência traumática e a voltarem a um nível de funcionamento físico, emocional 
e laboral equivalente ao anterior ao incidente, capacitando os sinistrados de maior autonomia funcional.
Em parceria com a Associação Perdas e Afectos, a Seguradora desenvolveu o projeto Anjo da Guarda, 
que se traduz no apoio psicológico a pessoas que, por força de sinistro (ocorrido ao abrigo de apólice 
Liberty Seguros e do qual esta seja responsável pelo ressarcimento), tenham sofrido uma experiência 
traumática.

GARANTIA DA PROTEÇÃO JURÍDICA

Desde o dia 1 de janeiro de 2010 que a Liberty Seguros estabeleceu com a ARAG, uma parceria para a gestão 
da garantia da Proteção Jurídica. A ARAG é especialista em serviços jurídicos de elevada e reconhecida 
qualidade que vai de encontro à nossa política de satisfação do Cliente e otimização de serviços.
O objetivo é garantir aos nossos comuns Clientes os benefícios da cobertura de Proteção Jurídica que 
possibilita o acesso a um serviço jurídico de elevada qualidade e especialização com aplicação de uma 
justiça concreta e rápida resolução dos seus problemas.

CHAVE DE CERTIFICAÇÃO ELETRÓNICA

A Liberty Seguros desenvolveu uma ferramenta interna, designada por Chave de Certifi cação Eletrónica 
que certifi ca e autentica os documentos gerados pela empresa numa linha estratégica de negócio inovadora 
que reforça a proximidade com os seus Clientes e lhes garante segurança. 
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O desenvolvimento desta solução visa combater situações de falsifi cação de certifi cados e declarações 
de existência de seguro, nomeadamente do Certifi cado Internacional de Seguro Automóvel, vulgarmente 
designado “carta verde”. Além de impedir fraudes e contrafações, a chave de certifi cação eletrónica interna 
é admissível como prova judicial.

PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS

Atenta às necessidades das pessoas seguras entregues aos nossos cuidados clínicos e preocupada em 
simplifi car procedimentos e melhorar a sua prestação de serviços, sobretudo nas situações mais delicadas, 
a Liberty Seguros celebrou uma parceria com a Associação Nacional de Farmácias que permite aos Clientes 
sinistrados receberem os medicamentos que lhes sejam receitados sem necessidade de procederem ao 
respetivo pagamento, desde que sejam assistidos nas Clínicas da Rede Convencional Liberty Seguros.

UNIDADE MÓVEL

A Liberty Seguros disponibilizou em 2013 uma unidade móvel especialmente preparada para socorrer 
os seus segurados em situações de emergência, por exemplo catástrofes naturais. Proteger em cima 
da hora os Clientes e Parceiros da Liberty Seguros é pois o objetivo primeiro desta nova unidade móvel, 
contribuindo para que os segurados possam refazer o seu dia-a-dia no mais curto prazo possível.

Esta unidade móvel permitirá atuar no terreno de uma forma positivamente diferenciadora, pois facilitará 
uma intervenção mais rápida e completa. 

Será possível nesta unidade proceder à regularização completa de sinistros, com a avaliação e quantifi cação 
de danos, bem como acionar o processamento das respetivas indemnizações no momento!

PRODUTOS

De seguida apresentamos um conjunto de produtos que disponibilizamos aos nossos Clientes, no âmbito 
da responsabilidade social: 

GRI - FS5

GRI - EN26/PR1/2.2
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PRODUTOS

Liberty Responsabilidade Civil Ambiental

Liberty IPSS e Liberty Farmácias

Liberty Auto - Nova Cobertura

Liberty Futuro Feliz

Liberty Vida, Vida Crédito e Vida Grupo - Novas Coberturas

> Liberty Responsabilidade Civil Ambiental - Ao nosso portfólio de produtos e no âmbito da nossa política 
de Responsabilidade Social criámos em 2011 o Liberty Responsabilidade Civil Ambiental que complementa 
a oferta no sentido de melhor responder às necessidades dos nossos Clientes Empresa. Este produto é 
ajustado à legislação Portuguesa decorrente da publicação do D. Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, 
o qual institui o princípio do Poluidor - Pagador, no que diz respeito à prevenção e reparação dos 
danos ambientais.

 A apólice Liberty Responsabilidade Civil Ambiental garante as despesas por danos ambientais, ou seja, os 
custos, encargos e despesas razoáveis e necessários para investigar e/ou executar uma medida de reparação 
primária, compensatória ou complementar. Assegura ainda as despesas de limpeza e despesas por danos 
causados a terceiros em consequência de descarga poluente, bem como as despesas de defesa.

> Liberty IPSS e Liberty Farmácias - A Liberty Seguros apresenta também duas soluções globais para 
segmentos de mercado como o Liberty IPSS e o Liberty Farmácias. Numa altura em que as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social assumem um papel cada vez mais importante na sociedade, a 
Liberty Seguros dedica especial atenção às necessidades de proteção específi cas destas entidades.

 O Liberty IPSS é uma solução de proteção completa e personalizável, para áreas de atuação de Instituições 
como estabelecimentos de ensino, sejam do pré-escolar, básico ou secundário, os estabelecimentos de 
formação profi ssional e não esquecendo os estabelecimentos de apoio a Idosos como os lares de 3ª idade.

 
 O Liberty Farmácias é uma solução de proteção totalmente ajustada a esta área tão específi ca e também 

destinado a segmentos como o comércio a retalho de artigos de cosmética, artigos médicos e ortopédicos 
e para as novas lojas de Parafarmácias, cujos Clientes benefi ciam de condições vantajosas na adesão 
aos vários produtos de proteção recomendados para o exercício da sua atividade.
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> Liberty Auto (Nova cobertura) - Em 2013 o produto Liberty Auto passou a oferecer mais uma cobertura: 
a cobertura de responsabilidade civil na condução de Bicicletas, incentivando assim a utilização da bicicleta 
como meio de transporte com impacto nos hábitos de saúde e benefi ciando a proteção ambiental.

> Liberty Futuro Feliz - O Liberty Futuro Feliz é essencialmente um meio de ajudar a garantir o futuro da criança 
através da constituição de uma conta poupança para a sua educação superior, ou outros projetos no início da 
vida adulta, mesmo que alguma fatalidade aconteça aos seus pais durante a vigência do contrato.

 
 Este seguro tem duas componentes: componente poupança e componente risco. A junção destas duas 

componentes permite que, de uma forma tranquila, "se prepare o Futuro garantindo o Presente", pois 
o futuro estará salvaguardado pela constituição suave da conta-poupança, enquanto o presente está  
"assegurado" pela componente do seguro de vida, o qual ainda é reforçado pela triplicação do capital 
em caso de morte ou invalidez absoluta e defi nitiva por acidente.

> Novas coberturas nos produtos Liberty Vida, Vida Crédito e Vida Grupo - Porque a Liberty Seguros 
pretende servir da melhor forma os seus Parceiros de negócio e, por conseguinte, os mútuos Clientes, 
foram introduzidas algumas novidades no produto Liberty Vida, incluindo Vida Crédito e Vida Grupo. 
Estas novidades relacionam-se precisamente com a fl exibilização das idades, limite de adesão e per-
manência em algumas das garantias mais subscritas nestes produtos.

Sensibilização do Cliente

SENSIBILIZAÇÃO DO CLIENTE PELA PREVENÇÃO

Celebramos também, através dos nossos Espaços e Escritórios Liberty Seguros, com ações de sensibilização 
e divulgação, dias emblemáticos como o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, o Dia Nacional 
do Seguro e o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.

A sua importância passa pela sensibilização e mobilização social em relação aos riscos e à prevenção 
de acidentes, tarefa fundamental para incrementar uma cultura de prevenção.
Contribuir para que os nossos Clientes adquiram ou mantenham um estilo de vida saudável também é para 
nós uma prioridade. Por isso, desenvolvemos anualmente, várias iniciativas desportivas e solidárias que 
abrangem entre outros a sua participação através dos nossos Espaços e Parceiros de Negócio.
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FACEBOOK

No fi nal de 2013, cumpriram-se quase 3 anos de existência  do Movimento “Eu Respeito a Estrada!” 
www.facebook.com/eurespeitoaestrada.

Este movimento, com um cariz inovador pela sua vertente mobilizadora em prol da divulgação das melhores 
práticas e condutas na estrada, tem como objetivo principal promover uma maior segurança rodoviária e 
desafi ar os portugueses a assumirem uma nova atitude cívica nas estradas.

No último dia de dezembro de 2013 o Movimento contava com um total de 25.528 fãs; um crescimento 
em 2.146 fãs face ao número do início do ano (23.382). É um crescimento relevante, numa página que já 
atingiu a sua maturidade. Em termos médios, a página consegue 5,8 novos Fãs por dia, tem cerca de 60 
pessoas a falarem sobre a página diariamente e um total de 131 utilizadores ativos por dia com um alcance 
total de cerca de 3085 pessoas.

ACESSIBILIDADES

A Liberty Seguros tem atualmente 29 Espaços Liberty e 8 Escritórios Liberty, a maioria dos todos os edifícios são 
acessíveis menos 8 (Coimbra, Évora, Bragança, Odivelas, Torres Vedras, Matosinhos, Ponta Delgada e Espinho). 
A Liberty tem ao longo dos anos daptado e intervindo nas instalações do edifício sede, espaços e escritórios por 
forma a garantir-se como uma empresa acessível a todos. 

De acordo com o Dec. Lei, estes têm um prazo defi nido para serem intervencionados, com exceção dos 
que se localizam em zonas históricas como é o caso do ELS Évora. 

COMBATE À FRAUDE

Ao longo dos anos a fraude tem vindo a aumentar em todos os ramos, sendo um fenómeno que se agrava 
em épocas de crise económica. 
A fraude pode ter origem no fenómeno do sinistro fi ctício, onde na prática o acidente não ocorreu mas 
o cliente tenta obter um benefício ilegítimo, reclamando danos que não existem (exemplo a simulação 
do furto do automóvel), ou que não decorrem do sinistro participado. Contudo cada vez mais surgem 
casos de danos provocados intencionalmente com o objetivo claro de obter um benefício económico 

GRI - FS14
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ilegítimo (exemplo danifi car computador descontinuado para poder adquirir um novo invocando sobrecarga 
elétrica). Esta realidade levou também a uma maior colaboração com as forças policiais na investigação de 
casos complexos.

Verifi cou-se ainda um aumento de casos de empolamento de danos (quando o sinistro ocorre mas são 
reclamados danos para além dos decorrentes do sinistro). Esta é uma tendência geral, mas com maior 
incidência nos ramos auto e MR habitação, em que existe a tentativa de obter o pagamento de reparações 
de danos decorrentes da falta de manutenção do bem.

Em 2012 verifi cou-se um aumento de 35% do número de fraudes detetadas face ao registado em 2011. 
Esta tendência crescente  manteve em 2013, tendo sido registado um aumento de 65% face a 2012.

Compete às Seguradoras garantir e fazer vigorar uma rigorosa política antifraude, de modo a combater 
as crescentes situações de fraude. 

É pois objetivo da Liberty Seguros a proteção e segurança dos seus Clientes, pelo que atenta a este fenóme-
no, disponibiliza no seu website público um canal próprio de comunicação de irregularidades (Informação sobre 
reclamações) onde partilha Dicas de Segurança contra a fraude.

AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

> Gestão de Reclamações - Também acessível aos nossos Clientes através do nosso website público na 
página “A Liberty Seguros > Informação Legal > Reclamações” disponibilizamos informação sobre como 
proceder em caso de reclamação. 

 
 Na Companhia asseguramos na Gestão de Reclamações três canais possíveis, garantindo aos nossos 

Clientes a possibilidade de apresentarem reclamações de forma fácil e estas serem apreciadas de forma 
célere e isenta. 

 Apostamos no desenvolvimento e disponibilização de ferramentas e aplicações que permitem uma 
melhor e mais célere gestão das reclamações: 

 Internamente - Através da gestão documental centralizada de todos os documentos relacionados 
com os temas reclamados (Liberty Connect);

GRI - 4.16/PR5
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 Externamente - Procedimentos e informação geral relativa à Gestão de Reclamações da Liberty Seguros 
encontra-se acessível através do nosso website no seguinte endereço:

 http://www.libertyseguros.pt/pt/www/Home/A-Liberty-Seguros/Informacao-legal/Reclamacoes/
Conteudo/tabid/2533.

B - Reclamações dirigidas ao Provedor

As reclamações podem ser dirigidas num segundo contacto 
ao Provedor (CIMPAS). Para resolver de forma rápida, 
simples e económica, litígios relacionados com acidentes 
de viação, aderimos ao CIMPAS - Centro de Informação, 
Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros. 
Para simplifi car o processo de regularização, aderimos
também à Convenção de Regularização de Sinistros.

Só poderão ser dirigidas ao Provedor as reclamações que já 
tenham sido objeto de apreciação pelo serviço de Comunicação 
ao Cliente da Liberty Seguros, S.A. às quais não tenha sido 
dada resposta no prazo máximo de 20 dias ou, nos casos que 
revistam especial complexidade, de 30 dias ou que tendo-o 
sido, o reclamante discorde do sentido da mesma.

A reclamação obterá resposta escrita no prazo máximo de 
30 dias ou, nos casos que revistam especial complexidade, 
no prazo de 45 dias. 

Nome do serviço a quem devem ser dirigidas: 

CIMPAS - Centro de Informação, Mediação, Provedoria
e Arbitragem de Seguros 
Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 11, 9º Esq., 1050-115 Lisboa
Email: geral@cimpas.pt ou provedoria@cimpas.pt 
Telefone: 213 827 700 
Mais informações em www.cimpas.pt
Formulário encontra-se online para fazer o download
www.libertyseguros.pt

A - Reclamações dirigidas à Liberty Seguros, S.A.

As reclamações podem ser dirigidas num primeiro contacto 
à Liberty Seguros, S.A., ao serviço de Comunicação ao 
Cliente que exerce a função de Gestão de Reclamações. 

As reclamações podem ser entregues em qualquer Espaço 
Liberty Seguros ou enviadas, por escrito ou por qualquer 
outro meio do qual fi que registo escrito ou gravado, para a 
morada, email ou fax abaixo indicados. 

A reclamação obterá resposta escrita no prazo máximo 
de 20 dias contados a partir da receção da reclamação 
obedecendo aos requisitos mínimos indicados no ponto 
anterior. O referido prazo poderá ser alargado para 30 dias, 
nos casos que revistam especial complexidade.

Nome do serviço a quem devem ser dirigidas:

Comunicação ao Cliente
Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 6, 11.º,
1069-001 Lisboa
E-mail: carlos-jorge.santos@libertyseguros.pt 
Telefone: 213 183 548
Fax: 213 183 803

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
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Neste biénio consideramos ter atingido satisfatórios níveis de resposta a todas as solicitações que nos 
chegaram - reclamações, pedidos de esclarecimento e inquéritos sustentados. 

O prazo médio, anual, de resposta às reclamações em 2011 foi de 4,8 dias, em 2012 foi de 4,4 dias 
e em 2013 de 3,4. 

Do universo de reclamações recebidas pela Liberty Seguros, neste biénio, não se registaram reclamações 
relativas à violação de privacidade de Clientes.

GESTÃO DE SINISTROS RIGOROSA E TRANSPARENTE

O correto e pontual pagamento de sinistros é para a Liberty Seguros uma bandeira de honra e o seu fator 
crítico de sucesso. Uma dedicação diária que demonstramos na prestação de um serviço de qualidade 
aos nossos Clientes.

GRI - PR8

D - Não admissão de Reclamações

A  Liberty Seguros e o Provedor reservam-se o direito
de não admissão da reclamação, nos termos regulamentares 
em vigor, sempre que:

· Sejam omitidos dados essenciais que inviabilizem
  a respetiva gestão e que não tenham sido devidamente
  corrigidos;

· Se pretenda apresentar uma reclamação relativamente
  a matéria que seja da competência de órgãos arbitrais
  ou judiciais ou quando a matéria objeto da reclamação
  já tenha sido resolvida por aquelas instâncias;

· A reclamação reitere reclamação anterior apresentada
  pelo mesmo reclamante em relação à mesma matéria
  e que já tenha sido objeto de resposta, salvo se a mesma
  contiver factos novos ou a reclamação não tenha sido
  apresentada de boa-fé ou o respetivo conteúdo for
  qualifi cado como vexatório.

C - Outras entidades a quem  podem
      ser dirigidas Reclamações

As reclamações podem ser dirigidas a outras entidades 
como o Instituto de Seguros de Portugal. 

Instituto de Seguros de Portugal -  Avenida da República, 
76, 1600-205 Lisboa

cont.

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
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Para a Liberty Seguros, Clientes são todos os que contactam com a Companhia, seja no âmbito da resolução 
de sinistros, seja no âmbito da contratação de seguros. A todos eles: segurados, tomadores de seguros, 
benefi ciários ou terceiros lesados, a Liberty Seguros aplica os mesmos critérios na gestão dos sinistros: rigor 
técnico, níveis de serviço exigentes, comunicação atempada, simpática e efi caz, transparência e integridade, 
controlo de custos e direito a discordar.

Relativamente à regularização de sinistros automóvel, a Liberty Seguros divulga no seu website público 
na página “Acidentes > Informação adicional > Conhecer a Legislação”, com a maior e total transparência, 
informação legal respeitante à Regularização dos Sinistros, para que todos os interessados possam conhecer 
os seu direitos e deveres e se possa certifi car de que a Liberty Seguros cumpre as suas obrigações. 

Por outro lado divulgamos também no nosso website público na página “Acidentes > Informação adicional > 
Conhecer a Legislação > Tempos Médios de Regularização de Sinistros”, os prazos médios de regularização 
de sinistros segmentados por tipo de sinistro, estes prazos contam desde o 1.º contacto até ao pagamento 
da indemnização, passando, entre outros, pela conclusão da peritagem e pela comunicação da decisão. 
Estes resultados refl etem o esforço conjunto e partilhado por uma ampla equipa de Colaboradores que 
permite aos nossos Clientes, potenciais Clientes e ao mercado em geral avaliarem o nosso desempenho.

Satisfação do Cliente

RECONHECIMENTO

Na Liberty Seguros sabemos que a vida é feita de momentos e que os bons merecem e devem ser recordados. 
Assim, para registarmos estes momentos criámos o Livro de Honra. Neste livro procuramos condensar 
testemunhos positivos de reconhecimento que comprovam que os Princípios de Gestão da Liberty, 
pelos quais nos regemos e perante os quais nos comprometemos para com os nossos Clientes, são 
colocados em prática. 

Pretendemos assim identifi car as boas práticas de todos os que dão o rosto pela Liberty Seguros e são um 
exemplo para o mercado. Estes Livros de Honra estão disponíveis na área de atendimento a Clientes em 
todos os Espaços e Escritórios Liberty Seguros.

GRI - PR5
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O VALOR DA COMUNIDADE

A importância de contribuir para o bem-estar da comunidade

A Liberty Seguros considera a sua política de responsabilidade social como parte do seu ADN corporativo, 
pela forma como espelha na comunidade os seus valores e a sua missão. 
As suas ações de solidariedade são pensadas e organizadas visando obter um impacto importante e positivo 
na Comunidade onde se insere e concretizar de forma consistente a sua missão, ou seja, ajudar as pessoas a 
viverem vidas mais seguras.

Prémios em (milhares de euros)

BENEFÍCIO PÚBLICO 2011 2012 2013

Doações 88 69 29

Investimentos na Comunidade 867 344 538

Ao longo dos últimos anos ao elaborarmos o nosso plano de responsabilidade social fi zemos uma clara 
aposta em projetos que têm um alcance signifi cativo sendo implementados com um custo bastante modesto. 
2012 foi um exemplo quase paradigmático do que acabámos de referir. Neste ano, foi implementado um plano 
de Responsabilidade social bastante intenso, marcado por muitos projetos importantes e de grande alcance 
para a Liberty Seguros tenho sido publicado inclusivamente um suplemento especial alusivo ao trabalho realiza-
do nesta área que foi distribuído internamente pelos nossos Colaboradores e Parceiros de Negócio. No entanto, 
o investimento nesta área foi consideravelmente inferior ao de 2011. 

A imaginação, a criatividade e a capacidade de acreditar e fazer acontecer dos nossos Colaboradores 
e Parceiros de Negócio têm-nos permitido alcançar metas importantes de que muito nos orgulhamos.

Áreas de Atuação

Solidariedade 
Social

Prevenção
Rodoviária Ambiente

Comemoração
Sustentada 

de Dias 
Especiais

Desporto
 Solidário

GRI - EC8

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   738726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   73 10/10/14   09:5410/10/14   09:54



74 | 75

Prevenção Rodoviária

A Liberty Seguros foi a primeira companhia seguradora, em Portugal, a subscrever a European Road Safety 
Charter (Carta Europeia de Segurança Rodoviária), 3m 20 de junho de 2008, assumindo assim o compromisso 
de partilhar a responsabilidade da Segurança Rodoviária na Europa.

Em 2012 e 2013 a Prevenção Rodoviária continuou a ser um pilar essencial na nossa estratégia de 
Responsabilidade Social. Trata-se de um compromisso assumido com a sociedade, guiados pela certeza 
inabalável de que a sensibilização transversal da nossa sociedade para esta temática irá ao longo dos anos 
permitir salvar vidas e contrariar as estatísticas negras das nossas estradas.

Consideramos que a prevenção e sensibilização para este fl agelo deve começar bem cedo, sensibilizando 
as nossas crianças, pela infl uência positiva que exercem no seu entorno familiar. De facto, acreditamos que 
desta forma estamos a plantar a semente para uma nova geração de novos condutores mais conscientes 
da sua responsabilidade ao volante. Partindo deste pressuposto, decidimos apoiar projetos especialmente 
direcionados para todas as faixas etárias da nossa sociedade:

> Programa Nacional de Educação Rodoviária: ACP Kids - Em 2012 a Liberty Seguros estabeleceu uma 
parceria com o Automóvel Clube de Portugal (ACP) com o objetivo de ensinar e incutir comportamentos 
de segurança aos mais jovens, para que, na idade adulta, não tenham comportamentos que hoje se 
praticam na estrada e são perfeitamente inaceitáveis. A iniciativa compreende uma primeira fase, que 
decorreu no ano letivo de 2012/2013, enquanto projeto-piloto, centrando-se apenas nos distritos de 
Lisboa e Porto, para alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo, e uma segunda fase, nos próxi-
mos anos, envolvendo um total de cerca de 50 000 alunos e 3 000 professores. O Programa Nacional 
de Educação Rodoviária: ACP Kids conta com a colaboração do Plano Nacional de Leitura e da Rede 
de Bibliotecas Escolares, do Ministério da Educação, do Ministério da Administração Interna e da Fe-
deração Internacional do Automóvel;

> O ABC da Estrada - No seguimento do conceito criado para o movimento Eu Respeito a Estrada, 
a Liberty Seguros desenvolveu ainda um novo conceito de comunicação para os mais jovens. 
Com o lema o “ABC da Estrada”, a Liberty Seguros pretende comunicar com os mais jovens temas 
relacionados com a prevenção rodoviária, utilizando códigos infantis da primeira aprendizagem, de modo 
a interiorizar o respeito cívico na estrada e a segurança rodoviária.

GRI - SO1/4.12
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> 1ª Corrida Escola Segura - Agarra a tua Vida - Para assinalar o Dia Europeu da Segurança Rodoviária, 
o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, através da 5.ª Divisão Policial, realizou a 1.ª Corrida Escola 
Segura – Agarra a Tua Vida. A corrida teve lugar no dia 27 de abril de 2013, no Estádio 1.º de Maio – Inatel, 
em Lisboa. Este evento, organizado pelo efetivo da Escola Segura, com a colaboração da coordenação 
local do Desporto Escolar de Lisboa (DRELVT) e do Agrupamento de Escolas Luís de Camões, contou 
com o apadrinhamento do atleta olímpico Nélson Évora. Chamada a apoiar esta corrida, a Liberty 
Seguros respondeu afi rmativamente, entregando a cada uma das crianças presentes um boné e uma 
T-shirt alusivos à campanha "Eu Respeito a Estrada". Neste evento participaram cerca de 450 pessoas, 
incluindo alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico, bem como professores, auxiliares 
de ação educativa e diversas entidades convidadas.

> Campanha Segurança Sobre Rodas - A Fundação da Juventude lançou uma campanha de prevenção 
rodoviária dirigida a um público-alvo específi co, jovens dos 14 aos 18 anos, que se destina a sensibilizar os 
jovens condutores e potenciais condutores de veículos de duas rodas a motor. Para esta campanha, 
apoiada pela Liberty Seguros, a Fundação da Juventude produziu um fi lme com uma mensagem 
positiva, que sensibilizava para a segurança, o cumprimento das regras e o alerta para que não sejam 
cometidos excessos. Esta campanha visou atingir vários objetivos entre os quais a educação para 
a cidadania, a prevenção de comportamentos de risco e a criação de uma cultura de prevenção 
e promoção da segurança rodoviária.

Acreditamos que a promoção de uma cultura de segurança deve começar no interior da nossa estrutura. 
Devemos liderar pelo exemplo:

> Liberty Segura - Em maio de 2012, a Companhia lançou o Projeto Liberty Segura, no âmbito do qual 
se desafi aram todos os Colaboradores e famílias a tornarem-se Embaixadores de Segurança Liberty 
Seguros. Foram recebidas várias candidaturas de Colegas que quiseram agarrar este desafi o e testar 
os seus conhecimentos em matéria de prevenção e segurança rodoviária. Estes Colegas foram envolvidos 
num programa destinado a formar Embaixadores de Segurança, participando em ações de formação 
intensivas em sala, em circuito fechado, no Kartódromo de Odivelas e ainda na via pública. Cabe hoje 
em dia a estas fi guras exemplares, após este programa, praticar, promover e divulgar uma cultura 
de segurança, dentro e fora da Liberty Seguros, contribuindo assim ativamente para a mudança 
de comportamentos e mentalidades relacionados com a Prevenção Rodoviária.
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> Campanha de Não utilização do Telemóvel Durante a Condução - Em 2013, a Liberty Seguros, 
através do Movimento "Eu Respeito a Estrada" lançou uma campanha de sensibilização para a prevenção 
de acidentes na estrada causados pelo uso de telemóvel. "Mais vale perder uma chamada do que 
perder a vida" foi o claim da campanha da Liberty Seguros, com o objetivo de sensibilizar os condutores 
para a não utilização do telemóvel durante a condução.

A Liberty Seguros acredita que a prevenção rodoviária é um tema que urge um debate sério e aberto com a 
participação de especialistas e entidades ofi ciais que trabalham diariamente nesta área. Por isso, ao longo 
de 2012 e 2013 apoiou eventos que visaram este debate:

> III Prevenir e Reparar Seminário: Acidentes em Tempo de Crise - Realizado em 2012, debateu-se 
neste evento a importância da sensibilização e mobilização social em relação aos riscos e à necessidade 
de prevenção dos acidentes. Este debate teve como pano de fundo o refl exo e o impacto da atual 
conjuntura socioeconómica na sinistralidade. Na lista de assuntos que orientaram a discussão estiveram 
temáticas como: "Acidentes: um problema global", "Crise e prevenção", "Segurança automóvel: em 
direção a um futuro seguro" e ainda "Reparar o dano";

> Seminário Internacional sobre Segurança Rodoviária - No dia 19 de junho de 2013 a Liberty Seguros 
esteve presente, na Escola da Guarda, em Queluz, no Seminário Internacional sobre Segurança Rodoviária, 
organizado pela GNR. Este Seminário abordou a situação atual e as perspetivas futuras, proporcionando 
assim um fórum internacional de discussão sobre segurança rodoviária, nomeadamente sobre as ações 
necessárias para reduzir a sinistralidade rodoviária. 

 Em parceria com a Dekra, a Liberty Seguros marcou a sua presença na feira de exposição, onde teve a 
oportunidade de fazer uma retrospetiva dos seus 10 anos em Portugal ligados à Prevenção Rodoviária.

Relembrar as inúmeras vítimas deste fl agelo e apoiar os sobreviventes é também uma das prioridades da 
Liberty Seguros:

> Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada - Ao longo dos últimos anos a Liberty Seguros 
tem celebrado o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Em 2012 a Liberty Seguros juntou-se 
à Associação Perdas e Afectos numa iniciativa de sensibilização para a segurança rodoviária e de 
homenagem a todos os que foram vitimados por acidentes na estrada. Esta iniciativa integrou a realização 
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de várias ações de sensibilização para a prevenção dos acidentes rodoviários, de entre as quais se 
destacaram a exibição de vídeos demonstrativos de acidentes e de situações de excesso de velocidade 
na estrada, a realização de testes de medição dos níveis de alcoolémia, uma exposição de viaturas 
acidentadas e a perceção de um acidente através de simuladores de capotamento. 

 Em 2013 a companhia realizou uma campanha de sensibilização em todos os seus Espaços Liberty 
Seguros com o mote STOP, dê prioridade à vida. Desta forma a seguradora pretendeu convidar todos 
a parar, a pensar e a agir. A Liberty Seguros associou-se novamente à Estrada Viva – Liga Contra o 
Trauma para homenagear todas as vítimas falecidas ou feridas em desastres de viação, em todo o 
mundo. O mote escolhido este ano para o “Dia da Memória” – Estradas seguras para todos! – evoca 
o terceiro pilar que integra o Plano Global de Segurança Rodoviária 2011-2020: para reduzir amanhã 
as mortes na estrada, há que não apagar a memória das vítimas de ontem, nem descurar a segurança 
das vias hoje.

> Parceria Liberty Seguros e Associação Perdas e Afeto - Um acidente de viação ou de trabalho pode 
ser uma experiência traumática, em especial quando envolve mortes ou ferimentos graves. Este estado 
experiencial pode ser sofrido não só pelo sinistrado como por familiares diretos. A Liberty Seguros, através 
de um serviço inovador, propõe-se ajudar as pessoas enlutadas a enfrentarem a experiência traumática 
e a voltarem a um nível de funcionamento físico, emocional e laboral equivalente ao anterior ao incidente, 
capacitando os sinistrados de maior autonomia funcional.

 Em parceria com a Associação Perdas e Afectos, a Seguradora desenvolveu o projeto Anjo da Guarda, 
que se traduz no apoio psicológico a pessoas que, por força de sinistro (ocorrido ao abrigo de apólice 
Liberty Seguros e do qual esta seja responsável pelo ressarcimento), tenham sofrido uma experiência 
traumática.

> Apoio aos Peregrinos - Todos os anos se ouvem notícias de peregrinos que são atropelados no seu 
trajeto durante as peregrinações a Fátima. Como já vem sendo hábito em 2012 e 2013 a Liberty Seguros 
voltou a contribuir para a segurança dos peregrinos oferecendo milhares de coletes refl etores;

> Pass(e)adeiras - Denominado "Pass(e)adeiras - Cuidado com o peão, Arte em circulação!", o projeto 
reuniu uma mostra de arte urbana exposta no centro da cidade de Aveiro. A ideia, consistiu em decorar 
dez passadeiras com imagens fotográfi cas, banda desenhada, pinturas e esculturas, sensibilizando os 
automobilistas e os peões para a importância da segurança e prevenção rodoviária, nomeadamente 
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para o uso das passadeiras. Além da sua componente artística, o projeto teve também uma componente 
pedagógica e de mobilidade sustentável, cumprindo dois objetivos: a segurança dos peões, através 
da acalmia do tráfego automóvel, e a formação e educação das populações para a problemática 
da segurança rodoviária, em particular a dos peões e dos automobilistas.

Solidariedade Social em contexto de crise

Com o evoluir da grave crise fi nanceira que atualmente assola o país, aumentaram também os apelos de 
ajuda da comunidade à Liberty Seguros. São apelos gritantes que espelham o estado da nação e reforçam 
cada vez mais a importância da nossa atuação em cenários de crise junto da comunidade.

A luta contra a fome, o apoio às famílias e a aposta em projetos inovadores que visam contrariar o atual 
contexto de crise foram algumas das causas que adotámos ao longe de 2012 e 2013:
 

> Festa do Centenário - Para celebrar os 100 anos do Liberty Mutual Group, a Liberty Seguros organizou 
uma festa no Estádio do Inatel que juntou cerca de 3 000 convidados numa celebração plena de alegria, 
convívio e espetáculo. Neste evento foi criado um espaço reservado à solidariedade onde se venderam 
alguns produtos alimentares, bem como o CD do Hino do Centenário interpretado por André Sardet. 
Através desta venda solidária foi possível angariar uma soma que reverteu como donativo para a 
AMA - Associação Nacional de Solidariedade Social e a CASA Centro de Apoio aos Sem Abrigo;

> Serve With Liberty 2012 - Em Junho de 2012 realizou-se o projeto Serve With Liberty, uma ação realizada 
à escala global em todas as unidades de negócio do Grupo. Em Portugal, a causa defendida pelo Serve 
With Liberty foi a Luta contra a fome. 

 Em todo o país, realizou-se uma recolha maciça de alimentos angariados pelos Colaboradores e Parceiros 
de Negócio da Empresa, que foram depois doados à Legião da Boa Vontade. Um grupo de voluntários da 
Liberty Seguros participou ainda na confeção da sopa que à noite foi distribuída na Ronda da Boa Vontade 
no Porto e que também teve a participação de três voluntários da empresa. 

 Em 2013 este projeto voltou a realizar-se e desta vez com 3 projetos solidários diferentes que voltaram 
a unir a empresa a um mesmo objetivo: fazer a diferença. O primeiro projeto consistiu na angariação 
de alimentos para a elaboração de cabazes que foram entregues a famílias carenciadas. O segundo 
projeto consistiu na recuperação de um jardim pertencente à Instituição Irmãs Dominicanas, em Oeiras. 
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Munidos de força, dedicação e muito empenho o grupo de voluntários Liberty Seguros realizaram 
magia nas instalações degradadas deste jardim de infância, transformando-o num espaço bonito cuidado 
e seguro. O terceiro projeto solidário consistiu numa ação de formação destinada a familiares e amigos 
de Colaboradores e Parceiros de Negócio da Liberty Seguros que se encontram atualmente em 
situação de desemprego com o objetivo de os preparar para futuras entrevistas de emprego.

> Solidários em Equipa - Em 2012, realizámos o projeto Solidário em Equipas que tinha como principal 
objetivo a criação de cabazes de Natal criativos elaborados por todas as Direções da Empresa e Espaços 
Liberty Seguros. Paralelamente realizou-se uma recolha em grande escala de alimentos. O resultado 
fi nal deste projeto foi surpreendente quer pela criatividade dos cabazes quer pela quantidade de 
alimentos angariados que superou todas as espectativas; 

> Caracolada Solidária - Ainda no âmbito do projeto Serve with Liberty, realizou-se no dia 12 de junho 
de 2013 a primeira Caracolada Solidária Liberty. Cada prato de caracóis tinha o custo simbólico de um 
euro, revertendo o valor angariado na íntegra para a compra de comida, que foi entregue à associação 
de solidariedade social Próximo Presente; 

> Bebé do ano - Em 2012 e 2013, a Liberty Seguros premiou, seis bebes que nasceram às 00:00 de 2012 
e 2013. Em 2012, a Liberty Seguros fez questão de celebrar o milagre da vida atribuindo a cada uma das 
bebes um seguro de vida no valor de 50 000 €, válido durante os primeiros 21 anos de vida. Em 2013, 
os três bebes premiados receberam um seguro Liberty Poupança, no valor de 1 500 euros, e um prémio 
adicional de 500 euros, em dinheiro; 

> Projeto Verão Azul - Em 2012 e 2013 deu-se continuidade ao Projeto Verão Azul, que voltou a trazer 
para Portugal um grupo de crianças residentes de áreas limítrofes de Chernobyl. Para além dos benefícios 
óbvios para a saúde destas crianças, este projeto vem sensibilizar a comunidade em geral para a temática 
dos perigos da energia nuclear. Este é um projeto realizado anualmente em Parceria com a A.C.L.I.S.

O apoio à defi ciência física continuou a ser uma causa acarinhada pela Liberty Seguros:

> "Ondas para todos" da Associação Salvador - Em 2012 e 2013 a Liberty Seguros apoiou a Associação 
Salvador na qualidade de Mecenas. Em 2012, no âmbito do "100Gifts Programe" a Liberty Seguros con-
cedeu também a esta associação um donativo de 10 000 €. Este apoio monetário permitiu à Associação 
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Salvador realizar ao longo dos dois anos diversas ações e campanhas de sensibilização para integração 
de pessoas com defi ciência física na sociedade. Em Setembro de 2013 a Liberty Seguros associou-se a 
esta associação, com voluntários no projeto "Ondas para todos" na Praia de Carcavelos, proporcionando 
às pessoas com defi ciência motora a oportunidade de experimentarem a modalidade de surf adaptado; 

> Descida na serra da Lousã em cadeira de rodas - No dia 12 de junho de 2013, dezenas de pessoas 
em cadeiras de rodas desceram a Serra da Lousã numa manifestação de "dignidade". Este evento 
foi apoiado pela Liberty Seguros e pelo seu Parceiro de Negócio Local - Agência Serrana. 

No âmbito das iniciativas "Green IT", que visam a reciclagem e reaproveitamento dos seus equipamentos 
informáticos, a Liberty Seguros doou em 2012 e 2013 314 equipamentos informáticos a instituições 
de solidariedade. Os Colaboradores da empresa têm também a oportunidade de adquirir por um custo 
simbólico os seus equipamentos em fi m de vida. O dinheiro angariado reverte para a Conta Solidária 
da Liberty. Alguns destes equipamentos no entanto são oferecidos a instituições de solidariedade, para 
realizar sonhos ou colmatar necessidades educativas, por exemplo: 

> Parceria com Make a Wish - Em 2012 a parceria entre a associação Make-a-Wish e a Liberty Seguros 
voltou a dar frutos concretizando os desejos de crianças, entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves, 
progressivas, degenerativas ou malignas. Desta feita, a Liberty Seguros teve a oportunidade e o privilégio 
de ajudar o sonho do pequeno Rui, a quem em 2011 foi diagnosticada leucemia. Entre tratamentos e 
estadas no hospital, o Rui sonhava ter um computador para se distrair, estudar e ocupar o seu tempo 
livre. Sabendo deste desejo, a Liberty Seguros decidiu oferecer-lhe um computador e uma camisola 
do seu clube do coração, o Sport Lisboa e Benfi ca;

> Donativo Centro Social Paroquial do Bombarral - A Liberty Seguros fez um donativo em material ao 
Centro Social Paroquial do Bombarral. Este donativo compreendeu a oferta de quatro computadores 
para utilização dos utentes desta Instituição Particular de Solidariedade Social, permitindo, a partir 
de agora, um maior contacto com as múltiplas atividades educativas que a internet proporciona.

 Esta ação, inserida no âmbito da política de Responsabilidade Social da Liberty Seguros, contou com 
apoio local do seu Parceiro de Negócio - Solarsegura Corretores de Seguros.

 A Liberty Seguros acredita que é essencial promover uma cultura de hábitos saudáveis que fomentem 
o bem estar físico e sensibilizar cada vez mais a comunidade para a importância da importância 
da prevenção na luta contra doenças como o cancro;
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> I Fórum Saúde, Nutrição e Bem-Estar - I Fórum, subordinado ao tema Saúde, Nutrição e Bem-Estar, 
teve lugar no dia 22 de janeiro no Sheraton Lisboa Hotel & Spa. O evento, organizado por iniciativa 
do Correio da Manhã, contou com o patrocínio da Liberty Seguros e analisou os temas-chave da 
Economia: saúde e hábitos alimentares dos portugueses, e abordou as implicações diretas destes 
assuntos na sociedade nacional;

> Semana Europeia da Mobilidade: "De Bicicleta para o Trabalho" - Liberty Seguros associou-se 
à 3.ª edição da iniciativa "De Bicicleta para o Trabalho – Bike to Work Day", uma ação dirigida às 
empresas/instituições sediadas no concelho de Lisboa, com o objetivo de estas tentarem cativar os 
seus Colaboradores a deslocarem-se de bicicleta para o local de trabalho no dia 20 de setembro, 
sensibilizando-os para a necessidade de reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana;

> Europacolon em campanha pela saúde - Enquadrada na Política de Responsabilidade Social, a 
Liberty Seguros elegeu em 2013, a Europacolon Portugal - Associação de Luta contra o Cancro 
do Intestino como a entidade social a apoiar na 75.ª Volta a Portugal Liberty Seguros.

 O apoio, para além da presença diária na Feira da Volta junto ao stand da Liberty Seguros, materializou-se 
num donativo de 3 mil euros - por cada inscrição na Etapa da Volta, a Liberty Seguros doou 5 euros. 
Antes da partida da 10.ª e última Etapa da 75.ª Volta a Portugal em Bicicleta, a Europacolon e a Liberty 
Seguros organizaram uma largada de balões brancos e azuis, onde foi feito um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas do Cancro do Intestino;

> Corridas Solidárias - A Liberty Seguros em parceria com a RunPorto tem patrocinado ao longo de 2012 
e 2013 um vasto conjunto de Corridas e Caminhadas que visam promover os benefícios da atividade 
Física para a Saúde e fomentar a participação da Comunidade neste tipo de eventos que têm também 
um fi m solidário, pois a parte das receitas das inscrições revertem para causas sociais importantes. 

 Em 2012 a 3ª Corrida & Caminhada Solidária Liberty Seguros decorreu no Estádio da Maia, tendo 
o valor das inscrições revertido integralmente para ajudar a IPSS O Amanhã da Criança. A adesão 
a este evento solidário foi fantástica, tendo sido angariados 8 140 euros. 

 Em 2013 a 4.ª Corrida &Caminhada Solidária Liberty Seguros, reuniu um total de 3 218 participantes, 
de várias gerações, em prol de um objetivo comum: correr e caminhar para ajudar duas instituições, a 
Fundação Filos – Casa da Ritinha e a Casa O Regaço, a cumprir causas sociais que lhes são relevantes. 
O valor angariado com as inscrições, e que totalizou o valor global de 9 654 €, reverteu a favor das 
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duas instituições Fundação Filos – Casa da Ritinha e da Casa O Regaço, num total de 4 827 euros 
para cada instituição;

> APCL - Concerto Solidários até à Medula - Em 2012 a Associação Portuguesa contra a Leucemia 
(APCL) voltou a fi rmar parceria com a Liberty Seguros na concretização do concerto Solidários até 
à Medula, que teve lugar no Pavilhão Atlântico. Este concerto de solidariedade teve como principal 
mensagem a sensibilização da população em geral para a importância da doação de medula óssea. 
A APCL, em conjunto com uma série de empresas solidárias, entre as quais a Liberty Seguros, que 
se destaca na qualidade de patrocinador principal, organizou diversas atividades com o objetivo de au-
mentar a notoriedade desta causa, de aumentar o número de dadores de medula óssea registados no 
CEDACE e de recolher fundos para ajudar os doentes com leucemia em Portugal;

> IPO - Concerto Solidário - No dia 4 de Outubro de 2013 a Liberty Seguros foi a patrocinadora ofi cial 
do Concerto Solidário pelo Ipo do Porto. Este concerto teve a participação de alguns dos mais 
reputados artista nacionais como Pedro Abrunhosa, os GNR, os Expensive Soul ou mesmo Sérgio 
Godinho. As receitas geradas com este concerto reverteram para a investigação do Cancro;

> Semana Europeia de Luta Contra o Cancro de Cabeça e Pescoço - Em 2013, o Grupo de Estudos 
de Cancro da Cabeça e Pescoço (GECCP) celebrou a Semana Europeia de Luta Contra o Cancro de 
Cabeça e Pescoço. Estas comemorações surgiram no decorrer de uma campanha europeia, “The Make 
Sense Campaign”, levada a cabo pela European Head and Neck Society (EHNS). A Liberty Seguros foi um 
dos patrocinadores desta campanha que tinha como objetivo sensibilizar a População, os Profi ssionais de 
Saúde e a Comunicação Social para uma doença mutilante e que mata 3 portugueses por dia;

> Aquisição de desfibrilhador - A Liberty Seguros adquiriu um desfi brilhador e deu formação a 6 
Colaboradores que em caso de necessidade poderão utilizar este equipamento para salvar vidas. 

A proteção do Ambiente 

A proteção do ambiente é encarada na Liberty Seguros como uma área de atuação importante no âmbito 
do seu plano de Responsabilidade Social e todas as iniciativas nesta área são entendidas como excelentes 
desafi os onde o trabalho de equipa impera. 

Ao longo dos dois últimos anos realizámos em parceria com os nossos Colaboradores e Parceiros de Negócio 

GRI - EN26
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várias iniciativas que visam sensibilizar a população para esta temática e apoiar os bombeiros que lutam 
heroicamente contra o fl agelo do fogo que todos os anos consome tantos hectares de fl oresta nacional:

> Plantação Serra da Cabreira - Em 2012, em parceria com a Associação Nacional de Empresas 
Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), a Liberty Seguros realizou uma ação de refl orestação 
em Vieira do Minho, que envolveu 80 voluntários, entre Colaboradores e Parceiros de Negócio, que 
plantaram 2 500 árvores na serra da Cabreira. Estas árvores permitirão que seja recuperado o pulmão 
verde desta área natural, gravemente afetada por incêndios;

> Porquinhos Solidários - Em 2013 foi criado o projeto Porquinhos solidários que pretendeu home-
nagear os bombeiros nacionais. Durante um mês foram disponibilizados 2150 pequenos porquinhos 
mealheiros a todas as direções e Espaços Liberty da empresa para serem vendidos. A receita angariada, 
5 000 € reverteu para a Corporação de Bombeiros de Miranda do Corvo, que utilizaram este donativo 
para a compra de fatos protetores para os seus Bombeiros. Lançou-se ainda um desafi o aos Filhos 
dos Colaboradores, para que participassem nesta homenagem através do envio de desenhos e com-
posições alusivas ao trabalho heroico dos Bombeiros.

Utilização racional e responsável dos recursos

Na Liberty Seguros existe a preocupação constante de efetuar a utilização racional e responsável dos seus 
recursos, sendo várias as iniciativas com esse objetivo.

Temos vindo a obter resultados que nos indicam que estamos no caminho certo e temos conseguido estes 
resultados através da sensibilização dos nossos Colaboradores, bem como com a aplicação de medidas 
de gestão na área da sustentabilidade. Estas medidas fazem a diferença e têm um impacto muito positivo 
não só redução de custos, como também na preservação do ambiente.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E DE EQUIPAMENTOS

Iniciativa Green IT 

Este projeto tem várias vertentes, de entre as quais destacamos:

a) Virtualização - A virtualização tem sido uma aposta da Liberty Seguros no que concerne ao seu parque 

GRI - EN26
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EQUIPAMENTO 2012 2013

Desktops 447 446

Laptops 254 254

Servidores físicos 76 63

Servidores virtuais 204 235

Servidores virtuais utilizador 85 125

b) Reciclagem - Juntamente com a virtualização e no âmbito das iniciativas Green IT a Liberty Seguros 
têm um outro processo que ajuda a preservar a natureza, nomeadamente a preocupação com o abate 
de equipamento avariado ou fora de garantia.

 Sendo o período de garantia, dos nossos equipamentos, de três anos, todos aqueles que no fi nal 

informático. A virtualização é uma solução que permite que vários sistemas e respetivos softwares sejam 
executados a partir de uma única máquina, seja um desktop ou um servidor. No fundo, é como se tivés-
semos um ou mais computadores dentro de um só. A diferença é que as máquinas são virtuais, isto é, 
existem apenas logicamente, não fi sicamente.

 Os principais benefícios desta iniciativa, são:

- A diminuição do número de servidores, tem implicação direta na redução do espaço necessário 
para a instalação dos mesmos;

- Redução da necessidade de aquisição de novo equipamento físico, pois podem ser instaladas 
máquinas virtuais nos computadores, funcionando as máquinas com mais do que uma máquina;

- Por outro lado verifi ca-se uma redução com os custos de energia, dado que o número de máquinas 
é inferior, havendo mais efi ciência energética;

- Em simultâneo verifi ca-se uma redução da geração do calor, devido ao menor número de máquinas, 
logo menor custo de ar condicionado.

A evolução do parque informático neste biénio traduz-se na tabela seguinte:
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desse período estejam ainda funcionais são alvo de doação para entidades de solidariedade social ou 
a colaboradores.

 Por decisão da Liberty Seguros, os equipamentos avariados têm de ser reciclados. Para o efeito, 
uma entidade externa levanta o equipamento não funcional, e obrigatoriamente tem de nos apresentar 
certifi cado de reciclagem emitido pelo Ministério da agricultura, do mar, do ambiente e do ordenamento 
do território.

 Assim, consideramos praticar duas ações importantes que diminuem o impacto negativo na natureza 
e a redução de custos com a utilização efi ciente dos nossos recursos. 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE PLÁSTICO

A Liberty deixou de utilizar agua engarrafada, tendo colocado dispensadores de água fi ltrada em todos os pisos. 
Devido a esta alteração os colaboradores receberam uma botija para se abastecerem e o consumo de garrafas 
de plástico foi reduzido em 38.592 unidades de 1,5 l. 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL

Desde 2011 que assistimos a uma diminuição do consumo de papel, esta diminuição está diretamente 
relacionada com um conjunto de iniciativas que temos vindo a desenvolver e que produziram os resultados 
abaixo indicados:

GRI - EN1/EN26

CONSUMOS (KG) 2011 2012 2013

Papel A4 19.603 18.913 18.588

Papel A3 41 18 0

Total 19.644 18.931 18.588

> Implementação da Gestão Documental das faturas - Todas as faturas passaram a ser centralizadas 
num setor, digitalizadas e disponibilizadas numa plataforma informática, sendo desnecessária a sua 
impressão.
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ANO 2011 2012 2013

Gasóleo (L) 339.881 350.390 387.800

Gasolina (L) - 11.637 16.900

Consumo Total Combustíveis(GJ) 12.391 13.158 14.696

Apesar dessa tendência mantivemos o controle rigoroso da nossa frota e à medida que a frota tem sido 
renovada, têm sido adquiridos veículos mais efi cientes. Neste momento contamos com 8 veículos híbridos 
que revelam a preocupação da Liberty Seguros em contribuir cada vez mais para um ambiente mais protegido.

 Por outro lado, todas as impressoras multifunções passaram a estar programadas para imprimir 
frente e verso, o que contribuiu grandemente para a redução do papel impresso;

> A introdução de POS - Point of Sales, também deu o seu contributo para essa redução;

> Liberty Connect – GD Faxes - Com este projeto, todos os faxes que anteriormente eram recebidos 
em papel nos Espaços Liberty passaram para formato digital e, nos casos em que se aplique, os 
mesmos são automaticamente integrados na Gestão Documental. 

 Também com este projeto obtivemos uma melhor gestão de tempo dos recursos humanos na área 
comercial e uma redução substancial de papel, na receção de faxes.

AUMENTO DE VEÍCULOS HÍBRIDOS 

Neste biénio não conseguimos manter a tendência de redução do consumo de combustíveis que se verifi cou 
relativamente a 2010/2011, a razão dessa inversão deveu-se ao aumento do número de Colaboradores com 
funções externas, que têm direito a atribuição de viatura de serviço.
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GRI - 4.8

O VALOR DO FORNECEDOR

O Fornecedor é um Parceiro essencial no desempenho da atividade da Liberty Seguros. Pela sua importância 
estratégica, esta parceria encontra-se regulamentada por normas que visam assegurar a transparência, o rigor, 
a ética e a justiça em todos os concursos realizados entre a Liberty Seguros e os seus Fornecedores. 

Consideramos como fatores determinantes para a escolha de um Fornecedor os seguintes requisitos:

> Cumprimento de todas as normas que regulamentam a relação Fornecedor/Empresa;

> Idoneidade fi nanceira do Fornecedor;

> Qualidade, criatividade e competitividade das propostas a preços justos;

> Competência e capacidade de concretização das propostas e do cumprimento dos prazos.

De forma a evitar possíveis confl itos de interesse na relação com Fornecedores, estão identifi cados vários 
exemplos de condutas estritamente proibidas a todos os Colaboradores da empresa:

> Os Colaboradores não podem receber qualquer tipo de gratifi cação, presente, benefício ou compensação, 
de qualquer entidade que execute trabalhos ou preste serviços para a Liberty Seguros ou que se encontre 
em vias de fazer negócio com a mesma;

> Os Colaboradores não podem aprovar ou negociar contratos/serviços de Fornecedores, Agentes, Media-
dores e Corretores com os quais tenham algum grau de familiaridade e/ou, independentemente do seu 
grau de familiaridade, vivam em comunhão de habitação, devendo nestas situações a aprovação e nego-
ciação ser feita ao segundo nível superior de hierarquia. De forma a avaliar potenciais confl itos de interesse 
no âmbito profi ssional, os Colaboradores têm a obrigação de informar a Direção de Gestão e Suporte ao 
Talento das relações familiares existentes com outros trabalhadores, Fornecedores, Prestadores de servi-
ços, Agentes, Mediadores, Corretores ou quaisquer outros Colaboradores da Liberty Seguros.

Apesar de não existir uma política defi nida que tenha como objetivo a contratação preferencial de Fornecedores 
nacionais, o número de Fornecedores nacionais contratados é incomparavelmente superior ao número 
de Fornecedores internacionais:
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FORNECEDORES
2011 2012 2013

N.º % N.º % N.º %

Nacionais 2.016 95% 2.356 95% 2.612 94%

Internacionais 108 5% 133 5% 155 6%

Total 2.124 100% 2.489 100% 2.767 100%
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Ao longo dos últimos dois anos a Liberty Seguros tomou várias medidas de forma a ir ao encontro das 
necessidades dos seus Fornecedores, nomeadamente ao nível da gestão do processamento de pagamentos:

> O sistema de digitalização veio agilizar consideravelmente o processo de pagamentos, na medida em que 
desta forma quase erradicámos o extravio de faturas;

> Por outro lado, ao integramos este processo em connect, passámos a controlar, ao dia, os prazos de 
resposta internos relativamente ao processamento de pagamento de faturas;

> O facto de as faturas estarem digitalizadas em sistema, permite igualmente a sua fácil consulta. Desta 
forma, qualquer interlocutor interno sabe em que fase do processo de pagamento se encontra a fatura 
podendo, desta forma, responder rapidamente às solicitações dos Fornecedores;
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> A facilidade de consulta dos documentos faz com que deixe de ser necessário imprimir todas as faturas 
para arquivo reduzindo os custos de papel e impressão;

> Privilegiamos os pagamentos por transferência bancária, por considerarmos ser esta a forma de 
pagamento mais segura e rápida para o Fornecedor.
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3. Construímos  
o futuro mais 
seguro
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LIBERTY SEGUROS NO CONTEXTO DO MERCADO

Dado que o setor segurador é um refl exo do que acontece na economia, também este setor tem evidenciado 
um abrandamento da atividade que se acentuou durante o ano de 2013. Segundo dados provisórios da 
Associação Portuguesa de Seguradores de Portugal (APS) a atividade Não Vida decresceu 3,5% enquanto 
a atividade Vida aumentou 26,3%.

O Volume de prémios de seguro direto total, segundo dados da APS, terá crescido 15,5% ascendendo 
a 12 mil milhões de euros. E deste modo o peso do setor segurador no PIB passará de 6,3% em 2012 
para 7,3% em 2013.

Para o crescimento do ramo Vida (crescimento de 26,3%) muito contribuiu o reinvestimento das poupanças 
das famílias em seguros PPR e produtos de capitalização, tendo ambos os ramos aumentado 39,9% e 32,5% 
face ao exercício homólogo.

O ramo Não Vida decresceu 3,5% em 2013. Para este decréscimo de destacar a diminuição do ramo 
Acidentes de Trabalho (-8%), refl etindo a conjuntura atual do mundo empresarial, com o crescente número 
de falências e espelhando também a crescente taxa de desemprego que ronda atualmente os 17%, e 
a diminuição do ramo Automóvel (-5,5%).

> Desempenho
Económico-Financeiro

Nota: Para análise comparativa
de 2009 a 2013, foi incluído no total

da Liberty, os prémios da Génesis 
Seguros Generales, Sociedad

Anónima de Seguros y Reaseguros. 

Crescimento Prémios Seguro Direto Não Vida / Vida

Liberty Não Vida Mercado Vida Liberty VidaMercado Não Vida
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De salientar o desempenho da Liberty Seguros face ao mercado, não só no ano de 2013, mas desde a 
sua entrada em Portugal, apresentando taxas de crescimento superiores às do mercado. Esta performance 
deve-se em grande parte à relação que a Liberty Seguros estabelece com os parceiros e com os clientes.

A Liberty Seguros apresentou em 2013, no seu décimo ano completo de atividade em Portugal, uma 
real consolidação dos resultados apresentados no ano anterior. A entrada da Liberty em Portugal tem-se 
saldado num êxito não só ao nível da melhoria dos diversos indicadores de gestão mas também, e 
consequentemente, dos resultados.

O ano de 2013 apresentou-se bastante produtivo, tendo o resultado atingindo o valor de 8 milhões de euros, 
porém menos 4 milhões de euros que o valor alcançado em 2012.

INDICADORES LIBERTY SEGUROS 2011 2012 2013

Prémios de Seguro Direto (milhares de euros) 240.199 258.456 262.824

Não Vida 216.686 236.138 241.143

Vida 23.513 22.318 21.681

Prémios Brutos Emitidos ( milhares de euros) 240.199 258.457 262.824

Prémios de Resseguro Cedido
(milhares de euros) 27.677 27.864 30.605

Quota  de Mercado (Não Vida) 5,4% 6,1% 6,4%

Taxa Crescimento
de Prémios Brutos Emitidos (Total) 10,0% 7,6% 1,7%

Taxa Crescimento
de Prémios Brutos Emitidos (Não Vida) 12,2% 9,0% 2,1%

Taxa de Sinistralidade (Não Vida) ** 64,7% 64,8% 64,9%

Resultado Líquido (milhares de euros) 14.131 12.167 7.988

Resultado Líquido / Prémios Brutos Emitidos 6,2% 4,9% 3,1%

N.º de Trabalhadores Total 485 481 493

Prémios por Trabalhador * 498 535 540

Apólices 980.654 1.082.608 1.147.575

Apólices por trabalhador 2.032 2.241 2.356
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O MERCADO E OS PARES

A Liberty Seguros mantem a tendência de mercado e à semelhança dos seus pares concentra o maior 
volume de prémios no ramo Automóvel.

INDICADORES LIBERTY SEGUROS 2011 2012 2013

Ativo Líquido (milhares de euros) 678.792 709.909 684.294

Total de Investimentos (milhares de euros) 633.147 664.886 632.532

Capitais Próprios (milhares de euros) 116.954 145.278 151.989

Provisões Técnicas (milhares de euros) 515.640 510.331 493.410

Provisão Matemática Vida (milhares de euros) 235.362 217.006 209.357

Provisão para Sinistros (milhares de euros) 211.870 210.231 199.218

Custos com Sinistros Brutos (milhares de euros) 159.530 183.225 178.509

Custos com Sinistros Líquidos
(milhares de euros) 152.435 173.717 167.843

Custos e Gastos de Exploração Líquidos
(milhares de euros) 73.001 79.657 79.974

ROE 12,3% 9,3% 5,4%

Margem de Solvência 218,1% 297,8% 264,1%

* Taxa calculada com base
nos custos com sinistros

líquidos de resseguro
e prémios líquidos adquiridos.

cont.

COMPARAÇÃO DE PRÉMIOS RAMOS
NÃO VIDA - LIBERTY / MERCADO E PARES (milhares de euros)

RAMOS
Prémios Liberty Prémios Mercado Prémios Pares

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Automóvel 143.374 145.007 1.617.634 1.550.261 671.624 640.664

Acidentes de Trabalho 29.981 29.712 555.734 511.207 248.469 226.623

Incêndio 50.296 53.406 745.586 739.809 251.207 247.443

Outros 12.488 13.018 887.039 937.513 169.443 203.574

Total 236.138 241.143 3.805.993 3.738.789 1.340.743 1.318.304
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DESEMPENHO ECONÓMICO 2012-2013

Produção e Apólices

Em termos globais, a Liberty Seguros alcançou um volume de prémios brutos emitidos de 262,8 milhões 
de euros, o que representou um acréscimo de 1,7% face ao período homólogo do ano anterior.

Em termos do negócio Não Vida, o volume de prémios brutos emitidos atingiu o montante de 241,1 milhões 
de euros, e em termos do negócio Vida, o volume de prémios brutos emitidos atingiu o montante de 21,7 
milhões de euros, ou seja, representando um acréscimo de 2,1% e um decréscimo de 2,9% respetivamente 
face ao ano anterior.

Prémio Seguro Direto Apólices

Liberty Seguros (Vida + Não Vida)
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245.000

225.000

205.000
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165.000
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1.250.000

1.100.000

950.000
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Apólices

Nota: Para análise comparativa
de 2009 a 2013, foi incluído no total
da Liberty, os prémios da Génesis 
Seguros Generales, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros.

GRI - 2.8
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Nota: Para análise comparativa
de 2009 a 2013, foi incluído no total

da Liberty, os prémios da Génesis 
Seguros Generales, Sociedad

Anónima de Seguros y Reaseguros. 

Liberty Seguros - Prémios Seguro Direto (Variação)
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Nota: Para análise comparativa
de 2009 a 2013, foi incluído no total

da Liberty, os prémios da Génesis 
Seguros Generales, Sociedad

Anónima de Seguros y Reaseguros. 
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Custos de Exploração

Os custos de exploração totais da Liberty Seguros atingiram os 80 milhões de euros, representando, 
um acréscimo de 0,4% comparativamente com os 79,6 milhões gastos no ano anterior. Os custos de 
aquisição diminuíram 1,1 milhões de euros.

Ao nível de custos administrativos, a Companhia obteve gastos de 17,3 milhões de euros, representando 
um acréscimo de 6,3% (mais 1 milhão de euros) quando comparado com o ano anterior.

Os custos de exploração Não Vida atingiram os 73,7 milhões de euros, mais 2,2 milhões de euros que 
o valor atingido em 2012. 

Quanto ao negócio Vida, o rácio de exploração, atingiu os 29,2% dos prémios de seguro direto, mantendo 
sensivelmente o mesmo valor do rácio obtido em 2012.

CUSTOS/PRÉMIOS 2011 2012 2013

Custos de Exploração 30,4% 30,8% 30,4%

Custos de Aquisição 26,0% 26,3% 25,5%

Custos Administrativos 6,8% 6,3% 6,6%

Investimentos

Dadas as condições da conjuntura económica sentidas durante o ano de 2013, a Liberty Seguros apostou 
numa gestão de liquidez de curto prazo que permitiu evitar a realização de perdas signifi cativas decorrentes 
do acréscimo no volume de resgates.
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4,5%

4,0%

3,5% 

3,0%
2011 2012 2013

A Liberty Seguros possui a maioria dos ativos fi nanceiros classifi cados como disponíveis para venda. 
À semelhança do exercício anterior também o exercício 2013 terminou sem apresentar quaisquer títulos 
valorizados ao Mark-to-Model. No entanto, periodicamente continuamos a efetuar uma análise da liquidez 
dos títulos em carteira.

 (milhares de euros)

INVESTIMENTOS 2011 2012 2013

Maturidades

< 1 ano 63.471 86.675 71.087

1 a 3 anos 121.196 134.689 128.477

3 a 5 anos 109.042 104.195 111.039

5 a 10 anos 203.919 184.575 195.122

> 10 anos 134.196 153.133 124.555

Sem maturidade 1.323 1.619 2.252

Total de Investimentos 633.147 664.886 632.532

Rentabilidade de Investimentos

Vida Não Vida Total

4,4%

4,2%

3,9%
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Resultados

RESULTADO DA CONTA TÉCNICA NÃO VIDA E VIDA

Os resultados das contas técnicas não vida e vida da Liberty Seguros foram positivos em 9.766,7 milhares 
de euros e 1.771 milhares de euros, respetivamente. O que representa uma diminuição total face a 2012 
de 7.823 milhares de euros.

RESULTADO LÍQUIDO

O resultado líquido da Liberty Seguros foi positivo em 7.988 milhares de euros. O resultado obtido refl ete 
um decréscimo de 34,4% face aos 12.167 milhares de euros do ano anterior.

Rentabilidade

Resultado Líquido/Capitais Próprios Resultado Líquido/Prémios Brutos Emitidos Resultado Líquido/Ativo Líquido
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Valor Económico Direto Gerado e Distribuído

Para uma melhor perceção dos impactos económicos da atividade da Liberty Seguros, de seguida é 
apresentada a distribuição do valor económico gerado desde 2011.

 (milhares de euros)

INDICADORES ECONÓMICOS 2011 2012 2013

Valor Económico Direto Gerado 235.109 252.643 254.050

a) Receitas 235.109 252.643 254.050

Valor Económico Distribuído 214.941 234.430 242.959

b) Custos Operacionais 187.670 189.611 183.576

c) Salários e Benefícios de Empregados 21.876 22.260 21.588

d) Pagamentos a Provedores de Capital 0 12.718 20.004

e) Pagamentos ao Governo 4.440 9.427 17.225

f) Investimentos na Comunidade 955 413 567

Valor Económico Acumulado 20.168 18.213 11.091

GRI - EC1

O valor económico gerado tem apresentado uma tendência crescente desde 2011, sendo 254 milhões em 2013.
De salientar que em 2013, cerca de 96% do valor gerado foi distribuído, totalizou 243 milhões de euros 
e os restantes 4%, no valor de 11 milhões de euros, foram acumulados. Desde 2011 que o valor económico 
distribuído tem aumentado, havendo um decréscimo diretamente proporcional no valor acumulado. 
Relativamente ao valor distribuído em 2013, 83% foram custos operacionais, 9% custos com Colaboradores 
(salários e benefícios) e 8% pagamentos a investidores.

O valor da rubrica Pagamentos ao Governo, indicado no quadro e relativo ao ano de 2011, foi corrigido 
relativamente ao valor apresentado no Relatório de Sustentabilidade de 2011, na medida em que o referido 
valor estava a ser incluído indevidamente na rubrica de custos operacionais. 

GRI - 3.10
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Relativamente ao Plano de Pensões existente para os Colaboradores da Liberty, em 2013, o valor das 
suas obrigações traduziu-se no encargo total de 9.042.014 euros (valor total do fundo ao justo valor), 
repartido pelos planos de Benefício Defi nido e Contribuição Defi nida que somam 8.580.297 euros e 
461.717 euros respetivamente. 

No quadro seguinte apresentamos a variação ocorrida no referido Fundo desde 2011.

GRI - EC3

ANO VALOR DO FUNDO DE PENSÕES LIBERTY SEGUROS

2013 8 580 297 €

2012 9 106 187 €

2011 8 858 230 €
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Somos uma empresa forte, saudável, competitiva, dinâmica e promissora, que acredita nos seus valores, 
na Honestidade, no Trabalho de Equipa, no Rigor, na Excelência e no Compromisso, pois foi através deles 
que alcançámos a posição que detemos atualmente.

O mercado reconhece-nos como uma das melhores seguradoras e para nos encher de orgulho, o nosso 
reconhecimento ofi cial foi crescendo através dos prémios que temos vindo a conquistar.

Desde 2006 participámos em Estudos de Clima Organizacional e os resultados obtidos, entre outras 
distinções, foram os seguintes:

2006

> Liberty Seguros foi considerada a Melhor Seguradora no ramo Não Vida;

> Recebeu Menção Honrosa do Prémio RH 2006, na Categoria Excelência, concurso promovido pela 
RH Magazine;

> Recebeu a Menção Honrosa no Prémio Nacional do Ambiente, concurso promovido pela Confederação 
das Associações de Defesa do Ambiente;

> Considerada a 8ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal, iniciativa promovida pelo GPTW-Great 
Place To Work @ Institute Portugal.

2007

> Considerada a 5ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal e a melhor Seguradora, iniciativa 
promovida pelo GPTW @ Institute Portugal e a 3ª Melhor Empresa para Trabalhar na Europa, no 
ranking das Empresas Financeiras e de Seguros, iniciativa promovida pelo GPTW @ Institute Europe.

2008

> Distinguida com o Prémio RH 2008, na Categoria Excelência na Gestão de RH, concurso promovido 
pela RH Magazine;

> Considerada a 4ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal, iniciativa promovida pelo GPTW @ 
Institute Portugal e a 31ª Melhor Empresa para Trabalhar na Europa, no ranking das 50 Melhores 
Pequenas e Médias Empresas, iniciativa promovida pelo GPTW @ Institute Europe.

> Reconhecimento

GRI - 2.10
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2009

> Considerada a 3ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal e a melhor empresa para as Mulheres 
trabalharem em Portugal, iniciativa promovida pelo GPTW@ Institute Portugal e a 26ª Melhor Empresa 
para Trabalhar na Europa, no ranking das 50 Melhores Pequenas e Médias Empresas, iniciativa 
promovida pelo GPTW @ Institute Europe.

2010

> Considerada a 3ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal e a Melhor Instituição Financeira, 
iniciativa promovida pelo GPTW @ Institute Portugal e a 23ª Melhor Empresa para Trabalhar na 
Europa, no ranking das Empresas Financeiras e de Seguros, iniciativa promovida pelo GPTW @ 
Institute Europe;

> Considerada a 3ª Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal, iniciativa promovida pela Heidrick 
& Struggles /Exame.

2011

> Obteve o Prémio Excelência no Trabalho, tendo sido considerada a Melhor Grande Empresa para 
Trabalhar em Portugal 2010/2011, iniciativa promovida pela Heidrick & Struggles/Económico;

> Obteve o Prémio melhor Grande Seguradora Não Vida, iniciativa promovida pela Banca e Seguros/
 /Exame- 2011;

> Obteve o Prémio Sapo 2011, tendo a Campanha “Eu Respeito a Estrada”, sido considerada a Melhor 
Campanha Online;

> Obteve o Prémio Entidade do Ano, pelo apoio ao Ciclismo.

2012

> Obteve o Prémio Excelência no Trabalho, tendo sido considerada a Melhor Grande Empresa para 
Trabalhar em Portugal 2011/2012, iniciativa promovida pela Heidrick & Struggles /Económico.
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2013

> Obteve o Prémio Excelência no Trabalho, tendo sido considerada a Melhor Grande Empresa para 
Trabalhar em Portugal 2012, iniciativa promovida pela Heidrick & Struggles /Económico;

> Obteve o Prémio de melhor Média e Pequena Seguradora Não Vida, iniciativa promovida pela Banca 
e Seguros/Exame-2012;

> A Liberty Seguros alcançou o título de “Campeã Nacional” absoluta (“National Public Champion”) na 
categoria de The Employer of the year”, no concurso do “European Business Awards 2013-2014”. O 
European Business Award, é o maior estudo a nível europeu e visa reconhecer as empresas que em 
diferentes categorias se destacam como sendo as melhores nessas áreas. Este estudo resulta de uma 
parceria com a RSM Internacional, uma das maiores empresas de Consultoria & Auditoria do mundo.

Todo o sucesso é resultado do esforço, dedicação e compromisso de todos os Colaboradores da Liberty 
Seguros e da sua Administração.
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> O nosso contributo para um 
presente e futuro mais justos

Ao longo de uma década a Liberty Seguros tem trilhado um caminho muito próprio, traçado com paixão 
e sentido de responsabilidade, alicerçado em bases sólidas e assente em cinco valores fundamentais que 
nos têm guiado rumo a um presente e a um futuro mais justos: a honestidade, o compromisso, o rigor, 
a transparência e o trabalho em equipa.

Para isso, assumimos várias metas que nos propomos a alcançar em equipa e que visam construir um 
futuro justo para os nossos Stakeholders. Como?

COMUNIDADE

Pretendemos continuar a apostar numa política de responsabilidade social que nos permita:

> Ter um  impacto cada vez mais importante na vida dos que mais precisam, sobretudo no momento de crise 
fi nanceira em que vivemos e que se prevê que perdure por mais tempo. Ou seja, minorando situações de 
injustiça social através a oferta de bens alimentares básicos e permitindo que muitas famílias portuguesas 
em situação fi nanceira difícil tenham acesso e direito a uma alimentação saudável.

> Apoiando projetos que visam facilitar a integração de pessoas com defi ciência física, conferindo-lhes 
o direito de se sentirem úteis e integradas.

COLABORADORES

O nosso compromisso de erradicação de quaisquer práticas de discriminação permitir-nos-á continuar a 
implementar uma política de contratação onde fatores como género, raça, idade, incapacidades físicas, 
não têm qualquer impacto nas escolhas que fazemos.

Os Colaboradores da Liberty Seguros continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com um  
código de conduta rigoroso e transparente, fundamental na gestão da sua relação com todos os Stakeholders da 
Liberty contribuindo assim para um futuro mais transparente e justo. 

A meritocracia será sempre um pilar fundamental na gestão do capital humano da Liberty Seguros. 
Ferramentas como o processo de avaliação de desempenho permitem que o desempenho profi ssional 
dos nossos Colaboradores seja avaliado de forma justa e com grande rigor e transparência.
A criação de prémios como o President’s Award permitem distinguir a excelência de desempenhos 
extraordinários que contribuem de forma ímpar para o Trabalho em Equipa.

GRI - 1.2
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FORNECEDORES

A Liberty Seguros continuará a reforçar a relação com os seus fornecedores através da implementação 
no dia a dia de um conjunto de regras rigorosas que permitem que os processos de contração de bens 
e serviços sejam realizados com transparência, respeito e igualdade de circunstâncias.

PARCEIROS DE NEGÓCIO

Os nossos Parceiros de Negócio continuarão a ser o nosso canal preferencial de distribuição, contribuindo 
desta forma para a prestação de um serviço de excelência e personalizado aos nossos Clientes.

Continuaremos a lutar de forma apaixonada pela subsistência destes homens e mulheres que diariamente 
vestem a nossa camisola e dignifi cam a atividade seguradora. E continuaremos a assumir um papel ativo 
em prol da defesa das boas práticas e regras de conduta no mercado. 

CLIENTES

Continuaremos sempre a apostar na excelência da qualidade do serviço e dos nossos produtos a um preço 
justo. Estaremos sempre ao lado dos nossos Clientes.

ACIONISTAS

O valor dos nossos Acionistas traduz-se acima de tudo na confi ança que em nós depositam. Acreditamos 
que uma estratégia honesta, implementada com rigor e transparência e assumida por toda a Equipa 
representa um compromisso com um futuro mais justo e sustentável.

As metas que propomos alcançar em equipa e que visam construir um futuro justo para os nossos 
stakeholders, estão identifi cados no quadro anexo: 
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ÁREA DE
INTERVENÇÃO

COMPROMISSO 2014/2015 CONCRETIZAÇÃO PREVISTA

Responsabilidade 
de Produto 

Desenvolver/otimizar processos que permitam um 
melhor gestão dos sinistros.

No fi nal do biénio (2014/2015)

Manter ou diminuir os prazos de resposta às reclama-
ções que recebemos

Iniciar a aplicação do modelo de medição NPS, para os 
inquéritos de satisfação dos nossos Clientes, fazendo 
pelo menos um inquérito anual

Alargar o Projeto Lean (Optimização de Processos) a 
mais uma área da companhia

Responsabilidade 
de Produto /
Sociedade

Compromete-se a curto prazo, a analisar as condições, 
as exigências e os hábitos de consumo publico, com 
vista ao desenvolvimento de novos produtos/serviços, 
onde na sua conceção sejam abordadas questões 
ambientais ou de cariz social e que resultem em 
benefi cio para a sociedade

Sociedade Reforçar a ligação com os nossos Parceiros/Forne-
cedores convidando-os a participar em momentos 
importantes da Família Liberty

Aumentar o numero de ações de responsabilidade so-
cial, onde exista a contribuição e participação dos seus 
colaboradores, para 10 ações no total do biénio.

Ambiente Quantifi car os materiais que reciclamos e continuar a 
apostar na reutilização de materiais obsoletos

Sensibilizar os seus colaboradores para uma gestão 
mais responsável dos recursos energéticos, através de 
newsletters
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> Tabela de Conteúdos GRI

ITENS DE ESTRATÉGIA E PERFIL PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

1. Estratégia e Análise  

1.1 Mensagem do Presidente. Pág. 7-13 Verifi cado

1.2 Descrição dos principais impactes,
riscos e oportunidade.

Pág. 31-32 Verifi cado

2. Perfil Organizacional  

2.1 Denominação da organização relatora. Pág. 152 Verifi cado

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. Pág. 18; 60-66 Verifi cado

2.3 Estrutura operacional da organização e principais
divisões, operadoras, subsidiárias e joint ventures.

Pág. 36-37 Verifi cado

2.4 Localização da sede social da organização. Pág. 17; 152 Verifi cado

2.5 Número de países em que a organização
opera, assim como os nomes dos países onde
se encontram as principais operações ou que
têm uma relevância específica para as questões
da sustentabilidade.

Portugal Verifi cado

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. Pág. 19; 152 Verifi cado

2.7 Mercados abrangidos (incluindo uma análise
geográfica discriminativa, os sectores
abrangidos e os tipos de clientes/beneficiários).

Pág. 17 Verifi cado

2.8 Dimensão da organização relatora. Pág. 16-17; 38; 94 Verifi cado

2.9 Principais alterações que tenham ocorrido,
durante o período abrangido pelo relatório,
referentes à dimensão, à estrutura
organizacional ou à estrutura acionista.

Foi inaugurado um
novo escritório em Espinho.

Verifi cado

2.10 Prémios recebidos durante o período
abrangido pelo relatório.

Pág. 58; 102-103
Verifi cado
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3. Parâmetros do Relatório  

3.1 Período abrangido para as informações
apresentadas no relatório.

Pág. 2 Verifi cado

3.2 Data do último relatório publicado. Pág. 2 Verifi cado

3.3 Ciclo de publicação de relatórios. Pág. 2 Verifi cado

3.4
Contacto para perguntas referentes
ao relatório ou ao seu conteúdo.

Pág. 152 Verifi cado

3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório. Pág. 2 Verifi cado

3.6 Limite do relatório (por ex. países, 
divisões,subsidiárias, instalações
arrendadas, joint ventures, fornecedores).

Pág. 2; 16 Verifi cado

3.7 Limitações especificas relativas
ao âmbito e ao limite do relatório.

 Não existem Verifi cado

3.8 Base para a elaboração do relatório, no que
se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações
arrendadas, operações atribuídas a serviços
externos e outras entidades, possíveis de afetar
significativamente a comparação entre diferentes 
períodos e/ou organizações.

 Não existem Verifi cado

3.9 Técnicas de medição de dados e bases 
de calculo, incluindo hipóteses e técnicas
subjacentes às estimativas aplicadas
à compilação dos indicadores e de outras
informações contidas no relatório.

Pág. 2; 144-149 Verifi cado

3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações
de informações existentes em relatórios
anteriores e as razões para tais reformulações.

Pág. 100-135 Verifi cado

3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios
anteriores, no âmbito, limite ou métodos
de medição aplicados.

 n.a. Verifi cado

cont.
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ITENS DE ESTRATÉGIA E PERFIL PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

3.12 Sumário do conteúdo GRI. Presente tabela Verifi cado

3.13 Política e prática corrente relativa à procura
de um processo independente da garantia de
fiabilidade para o relatório.

 Pág. 2; 150 Verifi cado

4. Governação, Compromisso e Envolvimento  

4.1 Estrutura de governação da organização,
incluindo comissões subordinadas ao órgão
de governação hierarquicamente mais elevado
e com responsabilidade por tarefas especificas,
tais como a definição da estratégia ou a supervisão
da organização.

Pág. 19-25 Verifi cado

4.2 Indique se o Presidente do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente, 
um Diretor Executivo (e, nesse caso, quais as suas 
funções no âmbito da gestão da organização
e as razões para esta composição).

Pág. 20-22 Verifi cado

4.3 Indique, no caso de organização com uma
estrutura de administração unitária, o numero
de membros do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado que são
independentes e/ou os membros não-executivos.

Pág. 19-22 Verifi cado

4.4 Mecanismos que permitam a Acionistas
e Colaboradores transmitirem recomendações
ou orientações ao órgão de governação
hierarquicamente mais elevado.

Pág. 35-53 Verifi cado

4.5 Relação entre a remuneração dos membros
do órgão de governação hierarquicamente
mais elevado, dos diretores de topo e dos
executivos (incluindo acordos de tomada
de decisão) e o desempenho da organização
(incluindo o desempenho social e ambiental).

 Pág. 19-25 Verifi cado

4.6 Processos ao dispor do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado para evitar
a ocorrência de conflitos de interesses.

Pág. 27-29 Verifi cado

cont.
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ITENS DE ESTRATÉGIA E PERFIL PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

4.7 Processo para a determinação das qualificações
e competências exigidas aos membros dos órgãos
de governação hierarquicamente mais elevado 
para definir a estratégia da organização
relativamente às questões ligadas ao desempenho 
económico, ambiental e social.

Pág. 19-25 Verifi cado

4.8 O desenvolvimento interno de declarações
de princípios ou de missão, códigos de conduta
e princípios considerados relevantes para
o desempenho económico, ambiental e social,
assim como a fase de implementação.

Pág. 19-27; 87 Verifi cado

4.9 Processos do órgão de governação,
hierarquicamente mais elevado, para
supervisionar a forma como a organização
efetua a identificação e a gestão do desempenho
económico, ambiental e social, a identificação
e a gestão de riscos e oportunidades relevantes,
bem como a adesão ou conformidade com
as normas internacionalmente aceites, códigos
de conduta e princípios.

Realizam-se reuniões
regulares entre
a Administração e o Comité 
de Direção, com o objetivo 
de partilhar informação. 
Pág. 19-23; 29-30

Verifi cado

4.10 Processos para a avaliação do desempenho
do órgão de governação hierarquicamente
mais elevado, especialmente em relação
do desempenho económico, ambiental e social.

Pág. 22-25 Verifi cado

4.11 Princípio da precaução da organização. Pág. 19 Verifi cado

4.12 Cartas, princípios ou outra iniciativas, desenvolvidas 
externamente, de carater económico, ambiental
e social, que a organização subscreve ou defende.

Pág. 74 Verifi cado

4.13 Participação significativa em associações (tais 
como associações industriais) e/ou organizações 
de defesa nacionais/internacionais .

Pág. 30; 74 Verifi cado

4.14
Relação dos grupos que constituem
os Stakeholders envolvidos na organização.

Pág. 34 Verifi cado

cont.

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   1118726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   111 10/10/14   09:5410/10/14   09:54



112 | 113

ITENS DE ESTRATÉGIA E PERFIL PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

4.15 Base para a identificação e seleção
dos Stakeholders a serem envolvidos.

Foram considerados como 
principais Stakeholders:
Os Acionistas, Colaboradores, 
Fornecedores ou Parceiros,
Agentes, Clientes
e Comunidade, tendo
em conta a avaliação
do grau de infl uência e/ou 
controlo que a organização 
exerce sobre eles, ou que
eles exercem sobre ela. 
Pág. 34

Verifi cado

4.16 Abordagens utilizadas para envolver
os Stakeholders, incluindo a frequência
do envolvimento, por tipo e grupos.

Pág. 27; 34; 69 Verifi cado

4.17 Principais questões e preocupações identificadas 
através do envolvimento dos Stakeholders
e as medidas adotadas pela organização
no tratamento das mesmas, nomeadamente
através dos relatórios.

Pág. 3-7; 105-107 Verifi cado

ABORDAGEM DE GESTÃO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

ECONÓMICA

Objetivos e desempenho Pág. 18; 92-101 Verifi cado

Políticas Pág. 25-33.
Ver Relatório e Contas 2013, 
www.libertyseguros.pt.

Verifi cado

Informação adicional relevante - Verifi cado

cont.
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ABORDAGEM DE GESTÃO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

AMBIENTAL 

Objetivos e desempenho Pág. 18-19 Verifi cado

Políticas Ainda não dispomos de um 
Politica de Gestão Ambiental. 
O desempenho da Liberty 
Seguros é orientado para
o cumprimento da Visão,
Valores e Missão da Empresa 
(pág. 25-26). Por outro lado, 
apesar da inexistência de uma 
política desta natureza,
a Liberty Seguros preocupa-se 
com a temática ambiental,
e tem vindo a desenvolver 
ações relacionadas com
o tema dirigidas para diferentes 
grupos de Stakeholders 
(pág.84-88).
O incremento das ações
de responsabilidade social
é também uma expetativa 
dos nossos Stakeholders. 
(pag.4-5)

Verifi cado

Responsabilidade organizacional A Administração é o órgão 
responsável pelas questões 
associadas à Gestão
Ambiental na Liberty Seguros.

Verifi cado

Formação e sensibilização  Verifi cado

Monitorização e follow up Na Liberty Seguros ainda não 
existe um sistema de gestão 
ambiental implementado.  

Verifi cado

Informação adicional relevante - Verifi cado

PRÁTICAS LABORAIS E TRABALHO

Objetivos e desempenho Pág. 38-39; 105 Verifi cado

Políticas Pág. 39-40 Verifi cado

cont.
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ABORDAGEM DE GESTÃO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

Responsabilidade organizacional A Direção de Gestão 
e Suporte ao Talento assume 
a responsabilidade pelas 
questões associadas aos 
direitos laborais na Liberty 
Seguros, nomeadamente
recursos humanos, formação, 
e segurança e higiene
no trabalho.

Verifi cado

Formação e sensibilização Pág. 40-45.
Existe um Plano de Formação 
Anual, elaborado tendo em 
conta as necessidades das 
áreas e dos Colaboradores. 

Verifi cado

Monitorização e follow up Pág. 125-143.
Mensalmente são
elaborados relatórios internos 
que acompanham a evolução 
dos indicadores laborais.

Verifi cado

Informação adicional relevante No setor fi nanceiro, ao nível
dos membros dos Órgãos
de Direção, o género masculino 
é o predominante, na Liberty 
Seguros essa tendência
é invertida sendo o género 
feminino o predominante, 
respetivamente 5 homens 
e 7 mulheres.

Verifi cado

ABORDAGEM DE GESTÃO DE DIREITOS HUMANOS

Objetivos e desempenho A Liberty Seguros não tem 
objetivos de desempenho
em termos de direitos 
humanos, pois a sua atividade 
não apresenta particular risco 
a este nível.  

Verifi cado

Políticas Atualmente, não existe ainda 
na Liberty Seguros uma política 
ou processo formalizado
para avaliar especifi camente 
esta temática. 

Verifi cado

cont.
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ABORDAGEM DE GESTÃO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

Avaliação organizacional de risco Nos anos em análise,
2012-2013, não se
verifi caram reclamações 
relacionadas com a temática 
dos direitos humanos.

Verifi cado

Avaliação de impactos Nos anos em análise,
2012-2013, não se
verifi caram reclamações 
relacionadas com a temática 
dos direitos humanos.

Verifi cado

Responsabilidade organizacional Não existe na Liberty Seguros 
nenhum pelouro específi co 
de direitos humanos, uma vez 
que este tema não acrescenta 
particular risco e a companhia 
cumpre escrupulosamente
a legislação em vigor.
De qualquer forma
a Administração será o órgão 
responsável para tratar estes 
assuntos, caso surjam.

Verifi cado

Formação e sensibilização Não foram realizadas ações 
de formação e sensibilização 
específi cas sobre os direitos 
humanos uma vez que
consideramos que esse
não é um tema que impacte 
a sociedade portuguesa.

Verifi cado

Monitorização, follow up e remediação Pelos motivos acima expostos, 
a empresa não efetua ação
de monitorização a este 
respeito. Não temos
mecanismo específi cos 
através dos quais os Stakeholders 
poderão reclamar sobre o 
tema dos Direitos Humanos, 
no entanto a Administração 
pratica uma política de "porta 
aberta" estando disponível para 
receber qualquer Stakeholders que 
pretenda reclamar sobre
estes assuntos.

Verifi cado

cont.
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ABORDAGEM DE GESTÃO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

Informação adicional relevante - Verifi cado

SOCIEDADE

Objetivos e desempenho Pág. 3-7; 73 Verifi cado

Políticas Pág. 73-87.
A Liberty Seguros elabora 
anualmente um programa de 
Responsabilidade Social, que 
contempla varias iniciativas 
em prol da comunidade. 
Estas iniciativas poderão ser 
consultadas no site www.
libertyseguros.pt.

Verifi cado

Responsabilidade organizacional Pág. 73-87.
A Administração é o órgão 
responsável pela gestão
dos aspetos relacionados 
com a comunidade. 

Verifi cado

Formação e sensibilização Pág. 67; 74-77 Verifi cado

Monitorização e follow up A Liberty Seguros não possui 
procedimentos formais de 
monitorização e follow up 
deste assunto. No entanto, 
desenvolve anualmente um 
plano de responsabilidade 
social que procura cumprir. 
Ver o indicador SO1.

Verifi cado

Informação adicional relevante - Verifi cado

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Objetivos e desempenho Pág. 3-7; 66-67. 
Para maior detalhe sobre 
os produtos Liberty, ver site 
www.libertyseguros.pt

Verifi cado

Políticas Pág. 25-26; 66-67 Verifi cado

cont.
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INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

Indicador de Desempenho Económico

EC1 Valor económico direto gerado e distribuído,
incluindo receitas, custos operacionais, remuneração 
de colaboradores, doações e outros investimentos na 
comunidade, lucros acumulados e pagamento
a investidores e governos. 

Pág. 100 Verifi cado

ABORDAGEM DE GESTÃO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

Responsabilidade organizacional Os responsáveis pela gestão 
dos aspetos relacionados 
com o desenvolvimento
e performance dos produtos e 
serviços são: Comité de Pro-
dutos, Comité de Tarifas
e Comité de Direção.

Verifi cado

Formação e sensibilização Pág. 123-125 Verifi cado

Monitorização e follow up Pág. 69-73 Verifi cado

Informação adicional relevante - Verifi cado

SUPLEMENTO SECTORIAL  

Impacto dos Produtos e Serviços

FS4 Processos para desenvolver competências para
a implementação de políticas e procedimentos
ambientais e sociais, aplicáveis às linhas de negócio..

A Liberty Seguros não
tem políticas ambientais
e sociais formalizadas,
no biénio 2012-2013

Verifi cado

FS5 Interação com os Clientes/Investidores/Parceiros 
no que respeita aos riscos e oportunidades sociais 
e ambientais.

Pág. 54-55; 65 Verifi cado
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INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

EC3 Cobertura das obrigações referentes ao plano
de benefícios definidos pela Organização. 

O Fundo de Pensões dos co-
laboradores da Liberty Seguros 
S.A., criado a 20 de maio de 
1998, é um fundo fechado, 
constituído por um património 
autónomo e exclusivamente 
afeto ao cumprimento das
responsabilidades assumidas 
pela Liberty Seguros, S.A., 
relativas ao pagamento de 
prestações diferidas, de acordo 
com o contrato constitutivo e o 
C.C.T. em vigor para o sector 
segurador. 
As pessoas abrangidas pelas 
apólices eram os reformados
e pré-reformados da Liberty 
Seguros, S.A. com pensões 
em pagamento que
se iniciaram em data anterior
à constituição do Fundo de 
Pensões dos Colaboradores 
da Liberty Seguros
(20 de maio de 1998).

Verifi cado

EC4 Apoio financeiro recebido pelo governo Não existiu qualquer apoio 
fi nanceiro durante os anos
de 2012-2013.

Verifi cado

Impactes económicos indiretos

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestruturas e serviços que visam essencialmente
o benefício público através do envolvimento
comercial, em géneros ou pro-bono. 

Pág. 73 Verifi cado

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL  

Materiais

EN1 Materiais usados, por peso ou por volume. Pág. 85-86 Verifi cado

EN2 Percentagem de materiais reciclados consumidos. Na Liberty Seguros não
há consumo de materiais 
reciclados. Deste modo,
a percentagem de materiais 
reciclados é de 0%.

Verifi cado

cont.
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Energia

EN3 Consumo direto de energia, discriminado
por fonte de energia primária.

Pág. 86 Verifi cado

Produtos e Serviços

EN26 Iniciativas para mitigar os impactes ambientais
dos produtos e serviços, e extensão da mitigação 
do impacte. 

Pág. 65-67; 82-87 Verifi cado

Conformidade

EN28 Montantes envolvidos no pagamento de multas 
significativas e número total de sanções
não monetárias por incumprimento das leis
e regulamentos ambientais.

No biénio 2012-2013,
não ocorreram quaisquer 
pagamentos de multas.

Verifi cado

INDICADORES DE DESEMPENHO DE PRÁTICAS
LABORAIS E TRABALHO CONDIGNO  

Emprego

LA1 Mão-de-obra total, por tipo de emprego,
por contrato de trabalho e por região,
discriminado por género. 

Pág. 38; 125 Verifi cado

LA2 Número total de colaboradores e taxas de novas 
contratações e de rotatividade, por faixa etária, 
género e região. 

Pág. 39; 130; 135 Verifi cado

Segurança e Saúde no Trabalho

LA7 Taxa de lesões, doenças profissionais,
dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados 
com o trabalho, por região e género. 

Pág. 142-143 Verifi cado

LA8 Programas em curso de educação, formação, 
aconselhamento, prevenção e controlo de risco, 
para garantir a assistência aos trabalhadores,
às suas famílias ou aos membros da comunidade 
afetados por doenças graves. 

Não existem colaboradores 
envolvidos em atividades 
ocupacionais de elevado 
risco ou incidência para
o desenvolvimento
de doenças graves.
Pág. 49

Verifi cado

cont.
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Formação e Educação

LA10 Média de horas de formação, por ano
e por colaborador, discriminada por género,
e por categoria funcional.

Pág. 40-45; 135-141 Verifi cado

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA12 Percentagem de funcionários que recebem,
regularmente, análises de desempenho
e de desenvolvimento da carreira.

Pág. 47 Verifi cado

LA13 Composição dos órgãos sociais da empresa
e relação dos colaboradores por categoria
funcional, de acordo com o género, faixa etária, 
minorias e outros indicadores de biodiversidade. 

Não temos colaboradores 
portadores de defi ciência a 
trabalhar na Liberty Seguros.
Pág. 127

Verifi cado

LA15 Regresso ao trabalho e taxas de retenção após 
licenças parentais, discriminadas por género. 

Pág. 142-143 Verifi cado

INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENTE
AOS DIREITOS HUMANOS  

Práticas de Investimento e de Aquisições

HR1 Percentagem e número total acordos e contratos
de investimento significativos que incluam
cláusulas referentes aos direitos humanos, 
ou que foram submetidos a análise referente
aos direitos humanos. 

As cláusulas referentes
aos Direitos Humanos foram 
incluídas nos contratos
de fornecedores em janeiro de 
2012. Fora desta
amostragem fi cam todos
os contratos/acordos,
em que atenta a natureza, 
âmbito, especifi cidade
ou regime legal não nos
é possível inserir a Cláusula 
de Responsabilidade Social, 
nomeadamente, Contratos de 
Seguro, Resseguro, Arrenda-
mento/cariz imobiliário, 
Trabalho, Mediação, Protoco-
los de Seguros, Liberty Mutual 
Group, Acordos de Confi den-
cialidade e de Utilização de 
Acessos Informáticos.
Em 2012 cerca de 70%

Verifi cado

cont.
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INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

cont. dos contratos possuíam 
cláusula de DH, em 2013 
esse número subiu para 79%. 
Sem cláusula referente a DH 
tivemos cerca de 30% em 
2012 e 21% em 2013.

Verifi cado

Não-Discriminação

HR4 Número total de incidentes de discriminação
 e ações corretivas tomadas.

Não se verifi caram. Verifi cado

Trabalho Infantil

HR6 Operações e fornecedores significativos nos
quais exista um risco significativo de ocorrência
de trabalho infantil, e medidas tomadas que
contribuam para a sua eliminação efetiva.

Não se verifi caram. Trata-se 
de um princípio consagrado 
no artigo 69.º da Constituição 
Portuguesa.

Verifi cado

Trabalho Forçado e Escravo

HR7 Operações e fornecedores significativos nos quais 
exista um risco significativo de trabalho forçado
ou escravo, e medidas tomadas que contribuam 
para a sua eliminação. 

Não se verifi caram. Trata-se 
de um princípio consagrado 
no artigo 69.º da Constituição 
Portuguesa.

Verifi cado

Remediação

HR11 Número de reclamações relacionadas com direitos 
humanos, arquivadas, tratadas ou resolvidas através 
de mecanismos formais de reclamações.

Não se verifi caram. Verifi cado

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL
REFERENTE À SOCIEDADE  

Comunidade

SO1 Percentagem de operações implementadas
relativas a programas de envolvimento com
a comunidade, avaliação dos impactos
e desenvolvimento.

Apesar de ainda não existir um 
programa formalizado sobre 
impactos no início e fi m de 
atividade, temos por prática 
agir de acordo com a lei portu-
guesa e com base em medidas 
de minimização dos impactos 
negativos para os Stakeholders. 
Pág. 74-77

Verifi cado

cont.
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INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

FS14 Iniciativas para melhorar o acesso a serviços 
financeiros por parte de pessoas incapacitadas. 

Pág. 68 Verifi cado

Corrupção

SO2 Percentagem e número total de unidades 
de negócio alvo de análise de riscos de corrupção. 

Os nossos Espaços 
e Agentes são objeto
de acompanhamento
e supervisão e que sempre
que existem notícias de
eventuais irregularidades 
estas são devidamente
analisadas e investigadas 
pela nossa Auditoria Interna.

Verifi cado

SO3 Percentagem de colaboradores com formação nas 
políticas e práticas de anticorrupção da empresa. 

Pág. 29; 141 Verifi cado

SO4 Medidas tomadas em resposta 
a casos de corrupção. 

Não ocorreram casos de 
corrupção em 2012-2013 
por isso não foram tomadas 
medidas específi cas.

Verifi cado

Conformidade

SO8 Montantes das coimas significativas e número
total de sanções não monetárias por
incumprimento de leis e regulamentos.

Determinámos que o reporte 
é apenas relativo a coimas 
superiores a 15.000,00.
Não se verifi cou nenhuma.

Verifi cado

INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENTE
À RESPONSABILIDADE DO PRODUTO  

Saúde e Segurança do Cliente

PR1 Ciclos de vida dos produtos e serviços em que 
os impactes de segurança e saúde são avaliados 
com o objetivo de efetuar melhorias, bem como a 
percentagem das principais categorias de produtos 
e serviços sujeitas a tais procedimentos.

Pag.60-66 Verifi cado

cont.
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INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

PR5 Procedimentos relacionados com a satisfação do 
cliente, incluindo resultados de pesquisas que 
meçam a satisfação do cliente. 

A Liberty Seguros desenvol-
veu um sistema de medição 
da satisfação do cliente no 
biénio 2012-2013. O sistema 
encontra-se em fase de teste, 
pelo que ainda não se obtive-
ram resultados robustos para 
reporte. O sistema baseia-se 
num sistema NPS (Net Promo-
ters Score), é realizado on-line, 
através do envio dos questio-
nários por uma plataforma de 
questionários on line.
Págs.: 69 e 72

Verifi cado

Comunicações de Marketing

PR6 Programas de observância das leis, normas
e códigos voluntários relacionados com
comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio, discriminados por tipo
de resultado.

Na Liberty Seguros a
comunicação de marketing, 
incluindo publicidade,
promoção e patrocínio,
obedece a regras previamente
defi nidas e determinadas 
pela lei em vigor e pelos 
regulamentos internos que 
lhe são aplicáveis:
> Norma do Grupo Liberty 
Mutual - Manual “The Liberty 
Mutual Brand Toolkit” que 
regulamenta a utilização
das marcas do grupo; 
> Norma internas - Manual
de normas gráfi cas da 
Liberty Seguros, que defi ne 
as regras de utilização do 
logotipo da Liberty Seguros, 
em particular. 
Ordem de Serviço “OS/11-205, 
que defi ne as regras
de aprovação de qualquer 
comunicação externa da 
Liberty Seguros que possa ser 
entendida como publicidade;

Verifi cado

cont.
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INDICADORES DE DESEMPENHO PÁGINA / OBSERVAÇÕES VERIFICAÇÃO

cont. > Norma Externas - Norma 
Regulamentar do ISP, n.º 
3/2010, que visa estabelecer 
princípios e regras a observar 
pelas empresas de seguros,
pelos mediadores de seguro
e pelas entidades gestoras
de fundos de pensões na
publicidade por estes efetuada. 
O Projeto de "Revisão
de Templates" iniciado
em 2010, está em fase
de conclusão, prevendo-se
a sua operacionalização
no início de 2014. Pág. 58-60

Verifi cado

Categorização dos produtos e serviços

FS16 Iniciativas para melhorar a literacia financeira,
por tipo de beneficiário.

Pág. 46 Verifi cado

Privacidade do Cliente

PR8 Número total de reclamações registadas relativas
à violação de privacidade de Cliente.

Não se verifi caram
reclamações ao nível
da violação de privacidade do 
consumidor ou relacionadas 
com perda de dados
em 2012 ou 2013. Pág. 71

Verifi cado

Conformidade

PR9 Montante das coimas significativas por
incumprimento de leis e regulamentos relativos
ao fornecimento e utilização de produtos e serviços.

No biénio 2012-2013, a Liberty 
Seguros não foi objeto 
de nenhuma coima ou multa 
de valor superior a 15 000 €.

Verifi cado

Indicadores de Performance

FS8 Volume (monetário) dos produtos e serviços
com benefício ambiental, por linha de negócio.

Durante os anos 
de 2012-2013 não foram 
lançados novos produtos
que possam ser enquadrados 
neste indicador.
Pág. 18

Verifi cado

cont.
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> Informações adicionais

GÉNERO 2011 2012 2013

F 243 242 249

M 232 232 232

Total 475 474 481

CARATERIZAÇÃO DOS COLABORADORES
DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO

GRI - LA1

Nos últimos três anos o número de colaboradores do sexo masculino tem-se mantido inalterado, verifi cando-se 
apenas variação relativamente ao número de colaboradores do sexo feminino, que no último biénio cresceu 
de 242 para 249 colaboradoras.
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A faixa etária mais expressiva é a dos 31 aos 40 anos, sendo a faixa etária dos 41 aos 50 anos a segunda 
mais expressiva.

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 2011 2012 2013

IDADE TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 20 0 1 0 1 1 0 1

De 21 a 30 63 49 19 68 48 19 94

De 31 a 40 193 101 81 182 102 77 253

De 41 a 50 136 60 66 126 68 68 193

De 51 a 60 77 27 63 90 27 61 125

Mais que 60 6 4 3 7 3 7 14

Total 475 242 232 474 249 232 481

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
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GRI - LA13
DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA - O.S. 2011 2012 2013

IDADE TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 20 0 0 0 0 0 0 0

De 21 a 30 1 0 1 1 0 1 1

De 31 a 40 2 0 2 2 0 2 2

De 41 a 50 5 3 1 4 3 1 4

De 51 a 60 2 0 3 3 0 4 4

Mais que 60 2 0 2 2 0 2 2

Total 12 3 9 12 3 10 13

Relativamente aos Órgãos Sociais, a faixa etária mais expressiva tem sido desde 2011 a faixa dos 41 aos 
50 anos havendo uma tendência crescente na faixa dos 51 aos 60 anos. Os membros que constituem 
os Órgãos Sociais são maioritariamente masculinos.

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA - O.S.
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Desde 2011 que temos verifi cado uma diminuição do número de colaboradores com permanência até 5 anos, 
diminuição essa diretamente proporcional ao crescimento do escalão dos 6 aos 10 anos de permanência.

DISTRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE 2011 2012 2013

PERMANÊNCIA TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 5 188 98 75 173 80 63 143

De 6 a 10 74 35 51 86 65 60 125

De 11 a 15 62 37 25 62 30 21 51

De 16 a 20 67 25 35 60 29 38 67

De 21 a 25 45 26 26 52 25 24 49

De 26 a 30 14 6 7 13 10 8 18

De 31 a 35 1 1 4 5 3 3 6

De 36 a 40 14 5 5 10 2 5 7

Mais que 40 10 4 9 13 5 10 15

Total 475 237 237 474 249 232 481

DISTRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE
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DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO 2011 2012 2013

FUNÇÃO TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Dirigentes 10 5 4 9 5 3 8

Prof. Alt. Qualificados / Qualif. 336 188 150 338 197 150 347

Prof. Semi-Qualificados 2 1 1 2 0 1 1

Quadros Médios 77 38 39 77 37 39 76

Quadros Superiores 50 10 38 48 10 39 49

Total 475 242 232 474 249 232 481

A função mais representativa e que tem crescido mais desde 2011 , é a função dos Prof. Alt. Qualifi cados/Qualif., 
devido aos requisitos técnicos da nossa atividade. As outras funções não têm sofrido variações signifi cativas.

DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO
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TIPO DE CONTRATO 2011 2012 2013

TIPO TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Contratado a Termo 35 29 14 43 28 13 41

Efetivo 439 213 217 430 221 218 439

Órgãos Sociais 1 0 1 1 0 1 1

Total 475 242 232 474 249 232 481

Em 2013 houve um aumento signifi cativo de colaboradores com contrato efetivo, tendo-se verifi cado 
uma diminuição do n.º de contratos a termo.

GRI -  LA2

ROTAÇÃO DOS COLABORADORES
TIPO DE CONTRATO
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NÚMERO TOTAL DE ENTRADAS 2011 2012 2013

IDADE TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 20 0 1 0 1 0 0 0

De 21 a 30 10 9 7 16 12 2 14

De 31 a 40 11 3 4 7 5 5 10

De 41 a 50 3 0 0 0 0 0 0

De 51 a 60 0 0 0 0 0 0 0

Mais que 60 0 0 0 0 0 0 0

Total 24 13 11 24 17 7 24

Desde 2011 que a contratação de colaboradores com idades compreendidas entre 21 a 30 tem sido 
preferencial. Apostamos na contratação de jovens à procura do primeiro emprego e recém-chegados 
ao mercado segurador.

NÚMERO TOTAL DE ENTRADAS
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NÚMERO TOTAL DE SAÍDAS 2011 2012 2013

IDADE TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 20 0 0 0 0 0 0 0

De 21 a 30 5 2 2 4 4 1 5

De 31 a 40 6 5 4 9 2 3 5

De 41 a 50 2 3 2 5 1 0 1

De 51 a 60 2 1 1 2 0 0 0

Mais que 60 5 1 0 1 2 0 2

Total 20 12 9 21 9 4 13

Também na faixa etária entre os 21 e os 30 anos e a faixa dos 31 aos 40 anos que o número de saídas 
tem tido maior expressão.
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TAXA DE ADMISSÃO 2011 2012 2013

IDADE TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 20 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

De 21 a 30 2,1 1,9 1,5 3,4 2,5 0,4 3,0

De 31 a 40 2,3 0,6 0,8 1,4 1,0 1,1 2,1

De 41 a 50 0,6 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

De 51 a 60 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mais que 60 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 5,1 2,8 2,3 5,1 3,6 1,5 5,1

A taxa de admissão e de rotatividade também tem tido mais expressão nas faixas etárias mais baixa 
(21 a 30 anos). 
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TAXA DE ROTATIVIDADE 2011 2012 2013

IDADE TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Até 20 0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

De 21 a 30 1,6 0,2 1,0 2,1 1,7 0,3 2,0

De 31 a 40 1,8 0,8 0,8 1,7 0,7 0,8 1,6

De 41 a 50 0,5 0,3 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1

De 51 a 60 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

Mais que 60 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2

Total 4,6 1,6 2,1 4,8 2,7 1,2 3,9

A taxa de rotatividade tem vindo a decrescer desde 2011 e em 2013 decresceu perto de 1% relativamente 
a 2012, devido ao investimento cada vez maior na nossa política de retenção de talentos.

Ver em anexo as Notas Metodológicas associadas a estes indicadores.

TAXA DA ROTATIVIDADE
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FUNÇÃO

2011

N.º
de colaboradores

N.º total de horas 
de formação

N.º total de horas de 
formação média no ano 

por colaborador e por 
categoria profissional

Dirigentes 10 943 94

Prof. Alt. Qualificados / Qualif. 127 2.996 24

Prof. Não Qualificados 1 83 83

Prof. Semi-Qualificados 92 1.830 20

Quadros Intermédios 118 5.011 42

Quadros Médios 77 1.456 19

Quadros Superiores 50 2.600 52

Total 475 14.919 31

INDICADORES DE FORMAÇÃO

Devido à entrada em vigor em 2012, do novo Contrato Coletivo de Trabalho da Atividade Seguradora, foi 
efetuada uma reclassifi cação interna das funções praticadas na Liberty Seguros, razão pela qual os dados 
apresentados relativamente a 2011 apresentavam uma classifi cação diferente da atual.

GRI - LA2/3.10

N.º TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR FUNÇÃO 2011
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GÉNERO

2011

N.º
de colaboradores

N.º total de horas
de formação

N.º total de horas
de formação média
no ano por género

Feminino 243 6.314 26

Masculino 232 8.605 37

Total 475 14.919 31

N.º TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR GÉNERO 2011
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FUNÇÃO

2012

N.º
de colaboradores

N.º total de horas 
de formação

N.º total de horas de 
formação média no ano 

por colaborador e por 
categoria profissional

Dirigentes 8 259 32

Prof. Alt. Qualificados / Qualif. 301 5.664 19

Prof. Não Qualificados - - -

Prof. Semi-Qualificados 2 3 1

Quadros Intermédios - - -

Quadros Médios 68 956 14

Quadros Superiores 45 895 20

Total 424 7.776 18

N.º TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR FUNÇÃO 2012
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GÉNERO

2012

N.º
de colaboradores

N.º total de horas
de formação

N.º total de horas
de formação média
no ano por género

Feminino 224 4.335 19

Masculino 200 3.440 17

Total 424 7.776 18

N.º TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR GÉNERO 2012
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FUNÇÃO

2013

N.º
de colaboradores

N.º total de horas 
de formação

N.º total de horas de 
formação média no ano 

por colaborador e por 
categoria profissional

Dirigentes 8 437 55

Prof. Alt. Qualificados / Qualif. 331 13.012 39

Prof. Não Qualificados - - -

Prof. Semi-Qualificados 1 10 10

Quadros Intermédios - - -

Quadros Médios 72 2.741 38

Quadros Superiores 48 1.701 35

Total 460 17.901 39

N.º TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR FUNÇÃO 2013
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GÉNERO

2013

N.º
de colaboradores

N.º total de horas
de formação

N.º total de horas
de formação média
no ano por género

Feminino 238 10.661 45

Masculino 222 7.240 33

Total 460 17.901 39

Da análise doa quadros anteriores verifi camos que o n.º total de horas de formação sofre um decréscimo de 
2011 para 2012 devido à redução do n.º de colaboradores que realizaram ações de formação nesse ano. 
A tendência inverteu-se em 2013, ano em que houve um investimento maior em formação, principalmente 
em formação interna.

N.º TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO POR GÉNERO 2013
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ANO % COLABORADORES QUE RECEBERAM FORMAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

2011 93%

2012 13%

2013 19%

As ações de formação em anticorrupção destinam-se a todos os colaboradores, e são de realização obrigató-
ria. Estas ações são realizadas através de plataforma de e-learning e a maioria dos colaboradores realizou-as em 
2011. Em 2012 e 2013 as ações foram realizadas pelos novos colaboradores e por todos aqueles que foram 
identifi cados como ainda não as tendo realizado, razão pela qual a % de colaboradores diminuiu signifi cativamente.

Ver em anexo as Notas Metodológicas associadas a estes indicadores.

GRI - SO3

% DE COLABORADORES QUE RECEBERAM FORMAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
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2011 2012 2013

TAXA DE ABSENTISMO GRI 1,5% 1,1% 0,8%

A taxa de absentismo tem verifi cado um decréscimo desde 2011, situando-se atualmente abaixo do de 1%. 
O sistema de horário fl exível tem contribuído favoravelmente para esta diminuição.

2011 2012 2013

F M F M F M

TAXA DE GRAVIDADE 50% 30% 38% 0% 139% 281%

TAXA DE FREQUÊNCIA 17% 5% 9% 5% 28% 42%

Em 2013 verifi cou-se um aumento expressivo das taxas de gravidade e de frequência, devido ao número 
elevado de ocorrências decorrentes de várias atividades desportivas promovidas pela Liberty Seguros. 

INDICADORES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

GRI - LA7/LA15

No que respeita a doenças profi ssionais e óbitos relacionados com o trabalho, não houve nenhum caso 
a assinalar no decorrer de 2012-2013.

2011 2012 2013

F M F M F M

TAXA DE USUFRUTO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TAXA DE REGRESSO AO TRABALHO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TAXA DE RETENÇÃO 95% 100% 50% 83% 100% 100%

As taxas de usufruto e de regresso ao trabalho atingiram os 100% nos três anos em análise. Relativamente 
á taxa de retenção em 2011 e 2012 verifi caram-se algumas saídas de colaboradores que proporcionaram 
uma redução da taxa, voltando a atingir os 100% em 2013.
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2011 2012 2013

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

N.º de colaboradores com direito
a licença de maternidade/paternidade

10 12 22 11 9 20 8 11 19

N.º de colaboradores que usufruíram
da licença de maternidade/paternidade 
durante o período de reporte

10 12 22 11 9 20 8 11 19

N.º de colaboradores que regressaram
ao trabalho após o gozo da licença
de maternidade/paternidade

6 12 18 6 7 13 5 9 14

N.º de colaboradores que ainda
trabalham na Liberty Seguros 
12 meses após o término da licença
de maternidade/paternidade

21 22 43 5 10 15 6 7 13

Ver em anexo as Notas Metodológicas associadas a estes indicadores.

8726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   1438726_RelSust12/13_Miolo_af1.indd   143 10/10/14   09:5410/10/14   09:54



144 | 145

> Notas Metodológicas

Indicador EN1:

A Liberty Seguros reporta o consumo de papel que no contexto da sua atividade é o material mais relevante.
Os valores de consumos reportados referem-se efetivamente a resmas compradas apuradas através do 
sistema informático SAP.

Assumiu-se, para efeitos de cálculo, que em média o peso de uma resma A4 é de 2,5kg e o peso de uma 
resma A3 de 3,5kg. 

Os materiais reportados são materiais diretos. 

Indicador EN3: 

Para efeitos de conversão dos valores de litros de gasóleo e gasolina consumidos pela frota automóvel em 
GJ, foram utilizados os seguintes fatores de conversão:

COAL GJ CRUDE 
OIL GJ GASOLINE GJ NATURAL 

GAS GJ ELECTRICITY GJ

Tonne
(metric)

26,00 Barrel 6,22 US gallon 0,125 Therm 0,1055 Kilowatt-hour 0,0036

Ton
(short)

23,59
Tonne 

(metric)
44,80

Tonne 
(metric)

44,80
1000 

cubic feet
1,1046 Megawatt-hour 3,6000

Ton
(long)

26,42
Ton 

(short)
40,64 DISEL GJ

1000 
cubic 

meters
39,01 gigawatt-hour 3600,0

Ton (long) 45,52
US gallon 0,138

MMBtu 1,055Tonne 
(metric)

43,33

FUEL OIL GJ

US gallon 0,144

Tonne
(metric)

40,19

TABELA DO PROTOCOLO GRI, V3.1
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Em relação à conversão de litros para galões, e por falta de indicação do GRI, optou-se por utilizar o fator 
de conversão dos Estados Unidos, designadamente:

1 US Gallon = 3.78541178 liters

O consumo total de gasóleo e gasolina é relativo a toda a Frota Liberty, gerida através do sistema Galp Frota.

Não existem outras fontes de consumo relevantes, como por exemplo, gás natural das agências ou de gasóleo 
de geradores de emergência que devam ser aqui incluídas. 

Indicador EC6:

Fornecedor local = fornecedor nacional

Indicador EC8:

Em relação às doações, o valor apresentado refere-se a doações diretas da Liberty Seguros a diversas 
Instituições. Em relação à componente de Investimentos na Comunidade, estão a ser considerados valores 
relacionados com questões de Responsabilidade Ambiental e de Ação Social. 

No biénio 2012-2013 não existiram avaliações formais das necessidades da comunidade para determinar 
infraestruturas necessárias e outros serviços necessários. 

Indicador LA2:

Taxa de Admissão = 
N.º de FTEs admitidos no período

 N.º total médio de FTEs

Taxa de Abandono = 
N.º de FTEs saídos no período

 N.º total médio de FTEs
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Taxa de Rotatividade = 
 (FTEs saídos + FTEs admitidos)/2

 N.º total médio de FTEs

FTE - Full Time Equivalent = 
Total anual de Colaboradores (Efetivos+Contratados a Termo)

12 meses

ANO FTE

2012 472

2013 478

Indicador LA7:

Absentismo: Para efeitos do cálculo da taxa de absentismo de acordo com o GRI foram excluídas as horas de 
absentismo de licenças permitidas por lei, nomeadamente casamento, paternidade/maternidade, nojo e estudo.
Para efeito de dias perdidos são contabilizados os dias de calendário.

Acidentes in-itinere - São considerados os acidentes ocorridos no trajeto residência trabalho e vice-versa, 
mas não considerados para o calculo da taxa de gravidade e frequência.

As taxas foram calculadas segundo as fórmulas da OTI.

Taxa de Absentismo * = 
N.º de horas de absentismo

N.º total de horas trabalháveis

Acidentes: A contagem dos dias perdidos começa a verifi car-se no dia seguinte à data do acidente de acordo 
com a legislação que regula os acidentes de trabalho.
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Taxa de Gravidade (F) = 
N.º de dias perdidos, pelo sexo feminino, devido a A.T.

x 1.000.000
N.º de horas potenciais para trabalhar

Taxa de Gravidade (M) = 
N.º de dias perdidos, pelo sexo masculino,  devido a A.T.

x 1.000.000
N.º de horas potenciais para trabalhar

Taxa de Frequência (F) = 
N.º de novos casos de A.T., sofridos pelo sexo feminino

x 1.000.000
N.º de horas potenciais para trabalhar

Taxa de Frequência (M) = 
N.º de novos casos de A.T., sofridos pelo sexo masculino

x 1.000.000
N.º de horas potenciais para trabalhar

Indicador LA10:

Formação: O total de horas de formação realizadas pela Liberty Seguros em 2012-2013, corresponde à soma 
do total de horas de ações de formação internas e externas, incluindo também a formação em compliance.

No cálculo do n.º médio de horas de formação por categoria funcional e por género foram adotadas 
as seguintes fórmulas:

N.º médio  de horas de formação
por categoria funcional =

N.º total de horas de formação por categoria funcional 

N.º total de colaboradores em cada categoria funcional

N.º médio de horas de formação
por género =

N.º total de horas de formação por género

N.º total de colaboradores por género
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Indicador LA15:

Taxa de retenção:

% de colaboradoras que continuam
na organização 12 meses após licença 
de maternidade  

=

colaboradoras que continuam na organização
12 meses após licença de maternidade 

colaboradoras que gozaram licença de maternidade

% de colaboradores 
que continuam na organização
12 meses após licença 
de paternidade  

=

colaboradores que continuam na organização
12 meses após licença de paternidade 

colaboradores que gozaram licença de paternidade

Taxa de regresso:

Taxa de regresso ao trabalho (F) = 
N.º colaboradoras ausentes por licença de maternidade

N.º colaboradoras que regressaram após licença de maternidade

Taxa de regresso ao trabalho (M) = 
N.º colaboradores ausentes por licença de paternidade

N.º colaboradores que regressaram após licença de paternidade

Taxa de usufruto (%) =

N.º de colaboradores que usufruíram da licença
parental no ano de reporte 

N.º de colaboradores com direito a licença parental
no ano de reporte

Notas Metodológicas:
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Outras Fórmulas

Valor do Capital Humano: Os dados relativos à evolução do quadro de pessoal, são apresentados a partir 
de 2003, data em que a Liberty Seguros iniciou atividade em Portugal.

Reporte de indicadores: A Liberty Seguros não está a reportar todos os indicadores, por considerar que 
para este relatório não são relevantes.

Taxa de regresso (%) =

N.º de colaboradores que usufruíram da totalidade 
da licença parental no ano de reporte

N.º de colaboradores que regressaram após o fi nal
da licença parental no ano de reporte

Taxa de retenção (%) =

N.º de colaboradores que usufruíram da totalidade da 
licença parental no ano anterior ao ano de reporte

N.º de colaboradores que continuam na empresa 
12 meses após o fi nal da licença parental
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FICHA TÉCNICA

Título: Relatório de Sustentabilidade da Liberty Seguros 2012/2013
Propriedade: Liberty Seguros, S.A.
Direção: Direção de Gestão e Suporte ao Talento / Direção de Marketing
Consultores: Deloitte

SEDE SOCIAL

Liberty Seguros, S.A.
Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 6 - 11º
1069-001 Lisboa 
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único
de Matrícula e de Pessoa Coletiva: 500 068 658, com o Capital Social de 26 548 290,69 €
Telefone geral: 808 243 000  
Fax geral: 213 553 300 
Email geral: geral@libertyseguros.pt

PARA ESCLARECIMENTOS RELATIVOS 
A ESTE RELATÓRIO CONTACTE:

Dra. Paula Garrido
Coordenadora da Direção de Gestão de Suporte ao Talento

Email: dgst@libertyseguros.pt
Telefone: +351 21 3183535

Este relatório foi redigido segundo o novo acordo ortográfi co.

GRI - 2.1/2.4/2.6

GRI - 3.4
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