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A Liberty Seguros entrou no mercado segurador português em 2003, com a
aquisição da seguradora Europeia ao grupo Credit Suisse. A empresa
comercializa soluções de seguros, dispondo de um vasto leque de serviços para a
proteção de particulares e de micro, pequenas e médias empresas, com maior
enfoque nos ramos Automóvel, Acidentes de Trabalho e Incêndio.

A Liberty Seguros ocupa em Portugal a 5ª posição no ranking das seguradoras
Não Vida, com uma quota de mercado atual de 7%.

Colaboradores

• 508 colaboradores
• 36 Espaços Liberty

Seguros 

Rede de Distribuição

• Mais de1500 Agentes de 
Seguros

Negócio

• 321.852.275 € em 
prémios emitidos 
brutos em 2016

• 920.924 clientes
• 1.387.829 apólices

Sobre a Liberty Seguros 

Quota 
mercado 

7%

5ª lugar 
seguradoras 

Não Vida

Objetivo: 
top 3 



Liberty Mutual Insurance Group

A Liberty Seguros pertence ao Grupo Liberty Mutual Insurance, um dos maiores grupos seguradores dos
Estados Unidos da América.

Dentro do Grupo, a Liberty International, área que agrega a atividade fora dos Estados Unidos, é
responsável por um total de 18 operações na América Latina (Venezuela, Brasil, Colômbia, Chile e
Equador), Europa (Espanha, Portugal, Turquia, Polónia, Irlanda e Rússia), e Ásia (Tailândia, Singapura,
China, Vietname, India, Malásia).

18 países

+ de 6,2 
milhões de 

carros 
segurados 

+11 de 18 
empresas no 

top 10 dos 
seus mercados



Produtos e Soluções à medida do cliente

A Liberty Seguros procura criar produtos à medida de cada cliente, de acordo com as necessidades de cada 
segurado e respetiva situação. 

Seguros Específicos 

Ciclistas

Runners

Golfistas

Caçadores

Surfistas

Crianças / Estudantes

Gestores



Produtos e Soluções à medida do cliente

Ramo 
Vida

Ramo 
Não Vida

Vida Crédito

Vida

Futuro Feliz

Sobre Rodas

7 Chaves

Acidentes 
Pessoais 

Júnior

Seguro de vida especificamente criado 
para ser associado ao Crédito à Habitação

Seguro automóvel

Seguro de vida completo e flexível, que 
responde às necessidades de proteção de 

cada Cliente

Seguro de vida complementado com uma 
componente de poupança, direcionado 
aos jovens/crianças para suportar os 

futuros custos com a sua educação

Seguro de acidentes pessoais destinados 
às crianças, que inclui cobertura de 

responsabilidade civil

Seguro para o recheio do Lar, com 3 
opções disponíveis para se adaptar às 

diferentes fases da família



“A razão de ser de uma Seguradora é sempre a de apoiar os seus clientes nos momentos em 
que estes mais precisam. É nessa altura que o cliente comprova se a escolha que fez, do 
seguro e da seguradora, foi a mais acertada.” 

José António G. Duarte de Sousa

Administrador Delegado / CEO Liberty Seguros Portugal



Centros Liberty Seguros

A Liberty Seguros tem apostado em oferecer aos seus clientes as soluções mais rápidas e cómodas, tendo 
dois tipos de centros de atendimento ao cliente que prestam assistência imediata e tratamento 
personalizado: os Centros Liberty Auto e os Centros Clínicos Liberty.



Centros Liberty Auto

São centros de serviço e atendimento ao cliente

onde gestores de sinistros e peritos

especializados prestam assistência imediata aos

segurados, para que possam tratar de todos os

passos do processo de um sinistro, desde a

participação ao pagamento final, num único

espaço.

14 Portugal 
Continental

1 Região 
Autónoma da 

Madeira

1 Região 
Autónoma dos 

Açores

16 
Centros 

Auto 



Centros Clínicos Liberty

Os centros clínicos Liberty prestam assistência

médica a sinistrados. Num espaço exclusivo para

clientes da seguradora, os segurados que sofreram

sinistros recebem tratamento para as suas lesões,

suportado pela Liberty Seguros.

2 Centros 
Clínicos Liberty

(Lisboa e Porto)

150 Clínicas 
Convencionadas



Responsabilidade Social 

“Verão Azul”

Há oito anos que o Projeto Verão Azul traz para Portugal um grupo de

crianças ucranianas que vivem em Chernobyl, com o objetivo de lhes

proporcionar 1 mês de férias num ambiente mais saudável. Este é um

projeto realizado anualmente em Parceria com a Associação de

Cultural e Recreativa de Solidariedade (ACLIS), a associação de

colaboradores da Liberty Seguros, com o objetivo de melhorar a

qualidade de vida destas crianças.

Para a Liberty Seguros, as ações de responsabilidade social são de extrema importância, pois geram valor

tanto para os seus colaboradores como para toda a sociedade. A seguradora promove dezenas de iniciativas

por ano, entre as quais destacamos as seguintes.



Responsabilidade Social 

Serve with Liberty

A Liberty Seguros realiza todos os anos a ação solidária SERVE

WITH LIBERTY. Esta iniciativa de responsabilidade social, que é

levada a cabo de forma concertada por todas as Unidades de

Negócio do Grupo Liberty Mutual, tem como objetivo principal

desenvolver ações de caráter solidário nas comunidades onde o

Grupo Liberty Mutual está implantado e fomentar o

envolvimento da sua estrutura em ações de voluntariado.

Em 2015 a Liberty Seguros em Portugal realizou uma ação de

recolha de alimentos a nível nacional que beneficiou cerca de

21 instituições de solidariedade em todos o país. Para fechar

esta ação com chave de ouro, a Liberty Seguros realizou

também uma intervenção solidária na A.P.E.C.I em Torres

Vedras, que incluiu a pintura de um ginásio e 25 quartos desta

instituição. Em 2016 foram beneficiadas 19 instituições, 15 das

quais pela primeira vez.



Prevenção Rodoviária

"Agarre a Vida, Largue o Telemóvel", é a mais recente
campanha da Liberty Seguros e da Prevenção
Rodoviária Portuguesa, lançada no início de 2017, para
combater a distração ao volante.

A campanha está presente em 350 outdoors de Norte a
Sul do país, colocados à entrada e saída de localidades.

Telemóvel na mão 

• 45,9% PT
• 37,7% UE

Sistemas mãos 
livres

• 60% PT
• 51,1% UE

Ler mensagens de 
texto ou emails

• 44,5% PT 
• 36,4% UE

Escrever 
mensagens de texto 

ou emails 

• 27,6% PT
• 27,3% UE

*European Survey of Road User’s Safety Attitudes (ERSA, 2015)

Portugueses são dos que mais utilizam o telemóvel enquanto conduzem 



Prevenção Rodoviária

A prevenção de acidentes na estrada pelo uso do
telemóvel tem sido uma das apostas da Liberty
Seguros, que também já tinha lançado a campanha
“Mais vale perder uma chamada do que perder a
vida”, através de um filme em que a gravidade do
acidente é transmitida pelo som de fundo e pela
destruição do telemóvel.

Todos os anos a Liberty Seguros participa em
outras iniciativas na área da prevenção rodoviária
como o Dia Mundial em Memória das Vítimas da
Estrada e as campanhas de segurança rodoviária
dirigidas aos portugueses e luso-descendentes
residentes em França e que se descolam de carro a
Portugal durante as férias de verão.

https://www.youtube.com/watch?v=p7NR9Q3qcNY


Patrocínios Desportivos 

A Liberty Seguros aposta nos patrocínios desportivos pela

transmissão de valores que coincidem com os da empresa, como o

trabalho em equipa, honestidade, excelência, o compromisso e o rigor,

e pelo facto de potenciarem o contacto com as populações. A

seguradora apoia o Ciclismo, BTT, Trial Bike, Golfe, Andebol e

Running.

Volta a Portugal em Bicicleta

A Liberty Seguros apoia a Volta a Portugal em Bicicleta há 14 anos consecutivos

sendo a sua Seguradora Oficial. Para a Liberty Seguros, a associação a esta

prova mítica permite reforçar a defesa de valores defendidos pela própria

marca com a superação pessoal e do coletivo perante os desafios, através da

promoção da prática da modalidade com base na ética e na lealdade. Ao longo

das últimas edições têm sido apoiadas várias causas sociais e solidárias no

âmbito da Responsabilidade Social e com apadrinhamento da conhecida

mascote “Ciclas”.

A famosa “Onda Azul”, constituída por Colaboradores, Parceiros de Negócio,

amigos e fãs do Ciclismo é uma presença constante na estrada para ver passar o

pelotão e apoiar a prova.



Patrocínios Desportivos 

Corridas e Caminhadas

A Liberty Seguros é a seguradora oficial de várias corridas e caminhadas de norte a sul do

país, com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis, ao ar livre e solidários.

A Liberty Seguros, em parceria com a Runporto, anualmente lança o desafio Record

Solidário aos participantes da Maratona do Porto para baterem o recorde do tempo da prova

e do mundo na Maratona revertendo 50% para o atleta e 50% para uma causa solidária.

Ao longo do ano realizam-se provas carismáticas que recebem o nome da Liberty Seguros

como é o caso da prova itinerante Corrida e Caminhada Solidária Liberty Seguros que vai já

para a sua 8ª edição e que já percorreu 7 localidades. Em 2017 será a vez de Aveiro. Já foram

angariados até ao momento mais de 40 mil euros em donativos a favor de várias instituições

locais. Em parceria com o Grupo de Atletismo de Fátima a Liberty Seguros organiza

anualmente a emblemática prova de cariz solidário e que potencia a entreajuda e

solidariedade promovendo o espírito da PAZ – Corrida e Caminhada da Paz – Liberty

Seguros em Fátima. A fechar o ano realiza-se a Liberty Seguros - S. Silvestre Cidade do Porto

que culmina com a entrega do grande donativo da ONDA AZUL SOLIDÁRIA que ao longo do

ano participa solidariamente nas várias provas apoiadas pela seguradora. O maior Circuito

Corrida em Portugal em património mundial - Running Wonders também conta com o apoio

da Seguradora.



As nossas equipas

A Liberty Seguros apoia as Seleções Nacionais de Ciclismo e

iniciativas desportivas como a Volta a Portugal de Juniores, Volta a

Portugal de Cadetes, Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo

organizados pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Apoia também provas de referência do calendário português como a

Volta ao Algarve, Troféu Liberty Seguros, Campeonatos Nacionais e

Volta a Portugal do Futuro.

Com vista à formação de Jovens talentos nacionais a Liberty Seguros
apoia várias equipas como é o caso da equipa Sub-23 Equipa Liberty
Seguros-Carglass, um projeto que tão bons resultados tem alcançado
e que reúne os melhores jovens talentos portugueses da modalidade. A
formação liderada por Manuel Correia, presidente do Bike Clube de
Portugal dá continuidade a uma longa e profícua tradição de
associação da Seguradora ao ciclismo.



Os nossos embaixadores
Ética, honestidade, espírito de equipa e verdade desportiva. Estes são os princípios e valores que estão na essência de uma das grandes

bandeiras da Liberty Seguros: apoiar a prática do desporto de forma justa e leal. A Liberty Seguros reuniu uma verdadeira equipa de

campeões, Embaixadores da Marca que ao longo do ano exemplificam e transmitem os nossos valores.

EQUIPA TRIALPORTUGAL

Daniel Sousa, João Sousa,
Pedro Araújo e Luís Araújo são
os atletas.
6 CAMPEONATOS NACIONAIS -
7 TAÇAS DE PORTUGAL. João
Sousa é PENTA Campeão
Nacional de trialbike

JOÃO CORREIA

Jovem atleta paralímpico de atletismo
adaptado. O seu lema "Nunca desistas".
Vice-campeão Europeu de atletismo de
200 metros por duas vezes, o João foi o
primeiro (e único) atleta português a
ganhar duas medalhas internacionais
de prata, para o atletismo em cadeira
de rodas.

Atleta olímpico DAVID ROSA

Atleta de XCO – Cross Country.
Em 2016 volta a ser Campeão
Nacional de XCO conquistando
assim o seu 10º título. Atleta
olímpico da seleção
nacional/Liberty Seguros.

AURORA CUNHA

Uma das atletas mais reconhecidas em
Portugal e no estrangeiro. Atleta
TriCampeã Mundial de Estrada 1984-85-
86. Integra várias ações de solidariedade
contra a pobreza e doença. Anualmente
participa em vários eventos desportivos
apoiados pela Liberty Seguros. Palestrante
em escolas e participante ativa em causas
sociais e solidárias.



Patrocínios Desportivos 

Liberty Seguros Golf Trophy

Há doze anos que a Liberty Seguros organiza aquele que já é considerado um dos torneios mais

famosos entre os golfistas nacionais Esta é uma iniciativa que se enquadra na cultura da empresa,

uma vez que é mais uma oportunidade de juntar a grande família Liberty Seguros, de que fazem

parte Clientes e Parceiros de Negócio.

Equipa Feminina Valadares Futebol Clube

Em 2016 a Equipa conquista o 1º título nacional em futebol de 11 vencendo a Supertaça portuguesa
de futebol feminino. A equipa garantiu ainda a presença na Final da Taça de Portugal sendo
agraciado pela Câmara Municipal de V.N. Gaia com a medalha de mérito desportivo, na classe Ouro,
pela qualidade do trabalho desenvolvido e pelos resultados obtidos.

Com um crescimento sustentado a Academia de Futebol Feminino começou com 21 jogadoras em
2012 e uma só equipa sénior feminina, tendo agora 120 jogadoras e 5 escalões de competição de
várias idades que vão desde os 4 anos até às jogadoras seniores. O objetivo do Clube é proporcionar
a prática do futebol ao maior número de raparigas possível, dando-lhes todas as condições para que
possam continuar a aprender e evoluir, privilegiando a mesma igualdade de direitos, num futebol
para todos e sem discriminações. Um clube “para todos” com o lema “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”
que recebeu a DISTINÇÃO DA UEFA como “Best Grassroots Club 2014” pelas boas práticas
desportivas e em prol do desenvolvimento e divulgação do futebol feminino.



Prémios e Distinções

Índice de excelência 2016, distinção pela excelência na gestão do capital humano, 
na categoria de Grandes Empresas

Prémio ECSI - Empresa Líder em Seguros, Ramo Vida, em 2016

Estrela Mercator, 2015, pela implementação da Liberty Connect, uma plataforma 
que aumenta a eficácia de vários instrumentos de marketing, ligando gestores 
comerciais, parceiros de negócio e clientes.  



Para mais informações contactar:

LLORENTE&CUENCA

Maria Eça meca@llorenteycuenca.com

Carolina Borges cborges@llorenteycuenca.com

21 923 9700 

mailto:meca@llorenteycuenca.com
mailto:cborges@llorenteycuenca.com

