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I - Introdução 
 

A nossa sociedade encontra-se cada vez mais competitiva e em constante 

transformação, sendo necessário reter os seus Recursos Humanos (RH). Hoje em dia 

criar uma envolvente que permita que as pessoas estejam disponíveis e consigam 

melhorar a sua performance é fundamental para optimizar a capacidade de 

conhecimento intrínseca de uma organização. Cada vez mais já não é o retorno sobre o 

capital que é fundamental, mas o retorno sobre o capital humano. 

 

Ciente desta realidade, a estagiária enveredou por um estágio curricular que, em sentido 

lato, aprofundasse um entendimento sobre o tema, com o intuito de enriquecer os 

conhecimentos relacionados com a temática da responsabilidade social nas empresas. 

Este Estágio Curricular visou assim, proporcionar a aplicação das competências 

adquiridas ao longo do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, num ambiente 

organizacional, profissional e técnico. 

 

Com as condições essenciais criadas, o Estágio realizou-se na AXA, Companhia de 

Seguros, S.A., na Direcção de Recursos Humanos, na área de Consultoria RH, durante 

um período de quatro meses, mais especificamente, de 8 de Fevereiro a 9 de Junho de 

2011. 

A AXA é uma empresa multinacional no sector dos Seguros e está presente em 61 

países. O seu negócio passa pela Protecção Financeira, que consiste em acompanhar os 

clientes, particulares, pequenas e médias empresas, respondendo às suas necessidades 

em matéria de produtos e serviços de seguros, previdência, poupança e transmissão de 

património. 

 

Assim sendo, o relatório de estágio tem como objectivo dar a conhecer a AXA e a sua 

actividade profissional, descrever as actividades desenvolvidas ao longo do Estágio e os 

contributos que o mesmo proporcionou à estagiária. 

O presente relatório de estágio é o produto final, não só destes últimos quatro meses de 

experiência laboral, de metodologias de trabalho, como a pesquisa bibliográfica, a 

análise de documentos internos disponibilizados pela Empresa e a observação 

participante, mas também o fruto de uma caminhada iniciada com o Mestrado em 

Gestão de Recursos Humanos. 

 

Este relatório encontra-se estruturado segundo seis capítulos distintos. O primeiro 

capítulo consiste num enquadramento teórico do tema, o segundo diz respeito à 

caracterização da organização, o terceiro às actividades desenvolvidas no decorrer do 

estágio, bem como algumas de outras iniciativas realizadas na organização. 

Finalmente e, para os dois últimos capítulos, enunciam-se as principais conclusões 

obtidas com a realização do Estágio Curricular bem como a análise à concretização dos 

objectivos previamente definidos para o período do Estágio. 

 
 

 

 

 

 



II - Responsabilidade Social e Diversidade & Inclusão 
 

Este capítulo visa evidenciar um enquadramento teórico da Responsabilidade Social e 

da Diversidade. Para isso e, no que se refere à Responsabilidade Social são abordados 

aspectos conceituais do tema, dados históricos, bem como a ampliação da necessidade 

das empresas terem esta responsabilidade. Seguidamente, apresentam-se os aspectos 

teóricos da Diversidade e Inclusão que integra a Igualdade de Género, a Conciliação do 

trabalho e família e a Parentalidade. 

2.1 Responsabilidade Social das Empresas  
 

Ao longo das décadas, a Responsabilidade Social tem conseguido evidenciar-se com os 

seus valores e princípios que determinam e tendem a potenciar as acções das pessoas. 

 

Abrindo novas fronteiras ao conhecimento, no século XX, surgiu o conceito de 

Responsabilidade Social das Empresas que marca o início de um período moderno com 

a publicação do livro de Howard R. Bowen (1953 in Heleno, 2008) intitulado “Social 

Responsibilities of the Businessman”, onde este autor colocou a seguinte questão: “Que 

responsabilidades para com a sociedade se espera que o Homem de negócios venha a 

assumir?”, pela qual os gestores de empresas não se poderiam esquecer de tomar 

decisões que fossem desejáveis no âmbito dos objectivos e valores, prosseguindo 

políticas de responsabilidade social. 

 

Esta temática foi desde sempre considerada um trunfo muito importante no sucesso 

global e futuro das empresas. Assim, desde 1953, que este conceito foi estudado, não só 

por Bowen, como também por Carroll (1999) que fez referência a alguns autores como, 

Davis (1960), McGuire (1963), Walton (1967) entre outros. Logo, a empresa não pode 

ter apenas obrigações legais e económicas (McGuire) e para além disso a 

responsabilidade social deve sempre ser lembrada pela gestão de topo, de tal forma que 

deve integrar também os seus objectivos (Walton) a que se devia incluir um certo grau 

de voluntariado. 

 

Durante os anos noventa, Freeman (1984 in Heleno, 2008) propôs um novo conceito 

relacionado com os stakeholders, que veio a impulsionar novas teorias, sobre esses 

stakeholders, ética dos negócios e cidadania corporativa. 

 

Mais recentemente, Melo Neto (2001, in Fedato, 2005) apresenta diferentes visões deste 

conceito complexo, como sendo um conjunto de valores e atitudes, estratégias de 

relacionamento e integração social, promoção da cidadania individual e colectiva. 

Afirma que cada empresa constrói a sua própria visão ao definir o seu foco de actuação, 

a sua estratégia e o papel que pretende assumir na execução de acções sociais. 

 

Segundo Fischer (2004a in Fedato, 2005), Responsabilidade Social é um conceito 

sociológico que determina os padrões de comportamento aceites na cultura de uma 

sociedade. Estes comportamentos referem-se às relações estabelecidas com as pessoas, 

tanto ao nível interpessoal, como em grupo ou em sociedade.  

 

O Instituto Ethos de Responsabilidade Social define a Responsabilidade Social como a 

forma de gestão que se interpreta pela relação ética e transparente da empresa com todos 

os públicos com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 



assentes no desenvolvimento sustentável da sociedade, na preservação dos recursos 

ambientais e culturais para gerações futuras, no respeito pela diversidade e na promoção 

da redução das desigualdades sociais (Young, 2004 in Fedato, 2005). 

 

Com o crescente interesse sobre a RSE, também Garriga e Melé (2004) apresentaram 

um estudo onde sistematizaram, quatro grandes grupos de teorias. As teorias 

instrumentais colocam a RSE como uma ferramenta destinada a integrar os objectivos 

económicos da empresa. As teorias políticas procuram estudar a forma de dar resposta à 

responsabilidade social inerente à empresa. As teorias integrativas partem dum 

conhecimento das exigências sociais para as integrarem da melhor maneira nos seus 

processos de decisão e de orientação. As teorias éticas têm em consideração os 

princípios de observação ética relacionados com os direitos humanos, os interesses dos 

stakeholders e o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

 

A partir de agora, com a expansão da economia global torna-se crucial tomar 

consciência de que um desenvolvimento sustentável deve ser encarado como estratégia 

para um sucesso futuro e que não pode separar as áreas do económico e do social, 

devendo estas estar estritamente relacionadas. Hoje em dia para avaliar uma empresa, 

não só se deve ter em conta factores como a qualidade dos produtos, o serviço a 

clientes, o empenho nas suas responsabilidades sociais, como também o respeito pelos 

direitos humanos e a existência de um ambiente de trabalho saudável e onde não haja 

discriminações (Pernas et al, 2008). 

 

Assim sendo, quer-se que as empresas estejam cada vez mais dispostas em repensar e 

redefinir estratégias, de acordo com um mercado cada vez mais exigente relativamente 

ao papel das várias instituições, pois é determinante para a sua imagem e reputação 

assumir a importância das questões éticas, sociais e ambientais a fim de que se cumpra a 

Responsabilidade Social (Fedato, 2005). 

 

Trata-se de um novo paradigma social onde é fundamental olhar para a 

Responsabilidade Social como uma nova forma de gestão das empresas, assente num 

conjunto de princípios e compromissos através dos quais define o seu papel e a relação 

com todas as partes interessadas (Fedato, 2005). Será cada vez mais necessário que as 

empresas se preocupem com os interesses comuns de todos aqueles com quem 

interagem na sociedade e com o bem-estar da comunidade local e global, bem como a 

promoção dos conceitos da ética e da transparência nos negócios, da justiça social e da 

sustentabilidade ambiental. Enfim, é cada vez mais exigido que as empresas sejam 

socialmente responsáveis de forma a contribuírem para uma sociedade mais equilibrada 

que irá beneficiar a todos, e portanto, incluindo a si próprias. 

 

Espera-se portanto, que a empresa tenha um papel activo na defesa dos valores da 

cidadania, tomando para tal iniciativas internas e junto das comunidades (políticas que 

promovam a igualdade e a diversidade e inclusão entre mulheres e homens), 

enfrentando os desafios da coesão social e da competitividade, contribuindo para uma 

sociedade mais justa. 

 

 

 



2.1.1 Responsabilidade Social Interna  
 

Existem algumas características que definem uma empresa socialmente responsável: 

gestão transparente, sendo clara e acessível a todas as partes interessadas; realização e 

cumprimento de compromissos públicos sobre perspectivas futuras; envolvimento com 

instituições diversas promovendo o diálogo e a colaboração entre si; capacidade de 

atrair e manter talentos, com um alto grau de motivação e comprometimento; e 

capacidade de lidar com situações de conflito, desenvolvendo processos que inibam 

situações de risco. Também implementar formações para um maior contacto com redes 

organizacionais; e apresentar metas de curto e longo prazo para um melhor 

cumprimento estratégico da direcção da empresa, são consideradas características de 

uma organização socialmente responsável. (Ethos, 2003) 

2.2 Diversidade e Inclusão 
 

Tem-se verificado, nas organizações a gestão da Diversidade valorizada e estimulada 

pelas relações entre pessoas com diferentes experiências de vida, provenientes de 

enriquecimentos culturais diferentes, também este tipo de ambientes promove o 

desenvolvimento de ideias inovadoras porque amplia a complementaridade entre as 

pessoas, através do diálogo e de atitudes criativas e flexíveis, que nascem do confronto 

de diferentes pontos de vista. (Oliveira, 2004) 

Actualmente, esta valorização da diversidade abrange, não só diferentes grupos étnicos 

como também deficientes físicos, condição socioeconómica do trabalhador, estilo de 

trabalho, pessoas de religiões variadas, de diferentes opções sexuais, diferentes idades, 

entre outras. (Oliveira, 2004) 

 

Segundo o instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2000: 22), “Ao 

estimular a diversidade e actuar contra a discriminação, a empresa está a fortalecer o 

respeito mútuo entre as pessoas, o reconhecimento das suas particularidades e o 

estímulo à sua criatividade e cooperação”. 

 

Esta diversidade tem a ver com um princípio básico de cidadania que visa integrar todas 

as pessoas na sociedade, assegurando-se condições de inclusão ao nível do seu talento, 

possibilidades e potencialidades. (Ethos, 2000) 

 

A prática do pluralismo reflecte-se de forma positiva nas exigências do mercado e, 

consequentemente nas relações com clientes e fornecedores, de forma a combater todas 

as formas de discriminação negativa. (Ethos, 2000) 

Assim, as empresas devem seguir rigorosamente a legislação e reconhecer toda a sua 

obrigação ética, regular os processos de selecção, admissão e promoção, bem como de 

mobilidade interna e declarar-se contra todos os comportamentos discriminatórios que 

não promovam igualdade de oportunidades, pois são constituídas por pessoas de 

diferentes grupos sociais onde é preciso que se mantenha qualidade entre relações para 

uma maior inclusão. 

 

Segundo Grace (2010), a aposta na inclusão está assente numa reflexão e actuação 

profunda em variados domínios da sociedade, que implica um esforço constante na 

criação de condições de convivência para todos. 



O conceito de inclusão implica estratégias e desafios importantes de aumento de 

oportunidades e competências que visam a emancipação dos indivíduos e das suas 

relações. 

Assim, a promoção da inclusão representa a construção para um novo tipo de sociedade, 

através de uma transformação de mentalidades e de estruturas sociais, para que todos 

tenham a oportunidade de contribuir para um sucesso colectivo. (Grace, 2010) 

Em suma, a diversidade e inclusão é considerada fundamental para o sucesso de uma 

organização, permitindo a procura de oportunidades iguais, baseadas na competência e 

mérito. Assegurar o desenvolvimento pleno dos talentos e potencialidades de cada 

pessoa e criar ambientes e condições para que a pessoa possa agir em conformidade 

com os seus valores individuais, origens e cultura são desafios que as empresas 

enfrentam com a aposta na Diversidade. E para tal, é necessário existir responsabilidade 

da chefia e dos colaboradores para este tema. As empresas começam agora a 

desenvolver novas relações com os seus colaboradores, baseadas na participação, 

envolvimento e comprometimento destes, de modo que se sintam satisfeitos e 

motivados para contribuir positivamente para a inovação e, consequentemente para um 

aumento na produtividade empresarial. 

2.2.1 Igualdade de Género 
 

A partir da segunda metade do século XX deram-se transformações significativas nas 

sociedades industrializadas. Mais tarde, principalmente nas últimas três décadas, 

assistimos a grandes repercussões no domínio socioprofissional da população 

portuguesa, com destaque para um aumento do sexo feminino dentro da população 

activa, pelo que se tiveram de reorganizar modos de vida organizacional e familiar, 

tendo em consideração que cada vez mais tarde as mulheres constituem família. 

(Guerreiro et al, 2006) 

 

Actualmente, as mulheres são consideradas forças de trabalho importantes, assumindo a 

carreira profissional como uma prioridade, pelo que atingem nas faixas jovens valores 

numéricos muito próximos do sexo masculino. 

Apesar de se valorizar o seu contributo económico e a sua posição social, as condições 

que lhe têm sido oferecidas, numa qualitativa, deram muito a desejar, como o 

evidenciam a segregação horizontal e vertical e o diferencial de remunerações entre os 

sexos. (Pernas et al, 2008) 

 

No entanto, as políticas europeias têm tentado alterar este quadro social e económico, 

promovendo melhores condições de inserção profissional e de desenvolvimento de 

carreiras em igualdade de circunstâncias para homens e mulheres. 

Para isso, apostam em políticas de Responsabilidade Social que permitam uma 

valorização do capital humano, das suas competências e da sua qualidade, assente na 

Igualdade de oportunidades e numa política de Diversidade e Inclusão. (Pernas et al, 

2008) 

 

Presentemente, as empresas defrontam-se com novos desafios. Assim necessitam de 

reorganizar novas formas de participação no trabalho, a fim de proporcionar uma 

conciliação mais completa em termos de eficiência organizacional e de recursos 

humanos qualificados e diversificados, constituindo equipas de trabalho equilibradas 

quanto à composição de género. (Guerreiro et al, 2006) 



Segundo directivas do Conselho da Europa (2010 in Costa e Carvalho, 2009), não pode 

deixar de se promover a igualdade de oportunidades a fim de se neutralizar, corrigir ou 

compensar discriminações, sejam étnicas, sexuais ou etárias.  

 

Assim, torna-se necessário desenvolver um esforço adicional na planificação, 

implementação e avaliação de um conjunto de medidas que promovam a igualdade de 

género a diversos níveis, tais como na delineação da missão e dos valores da empresa, 

na selecção e no recrutamento de pessoal, na formação dos trabalhadores, na 

possibilidade de promoção na carreira, na remuneração, na facilitação da conciliação 

entre vida profissional e vida familiar, entre outros. (CITE, 2008; Guerreiro et al, 2006; 

Guerreiro & Pereira, 2006 in Costa e Carvalho, 2009). 

 

Perante esta nova realidade, tem de se evidenciar um comprometimento cada vez maior 

da gestão de topo, assegurando e incentivando uma estrutura organizacional cada vez 

mais transversal. Daí apostar-se numa força de trabalho diversa, sobretudo ao nível do 

género permite uma melhor detecção de potencial e aproveitamento de oportunidades de 

negócio (Pernas et al, 2008). 

 

Neste contexto, a responsabilidade social deve ser encarada como um aspecto 

fundamental à anulação de práticas que dividem direitos e responsabilidades tanto das 

mulheres como dos homens, assumindo-se para tal que ambos têm igual importância 

para a produção e para a reprodução, de igual maneira na vida familiar e na vida 

profissional. (Rêgo, 2008 in Costa e Carvalho, 2009).  

2.2.2 Conciliação do Trabalho-Família  
 

O século XXI é marcado pela intensificação da globalização e as suas constantes 

transformações políticas, económicas, sociais e culturais, o que consiste num fenómeno 

de dinamização do mundo decorrente da evolução do mercado e da necessidade de 

atender a novos interesses das instituições e das pessoas. Este fenómeno causa impactos 

nas diversas áreas da sociedade, especialmente para as mulheres que cada vez mais 

tentam conciliar a vida profissional com a familiar, vencendo preconceitos e assumindo 

posições igualitárias na vida diária, como chefia de família, cargo de gerência nas 

empresas, ajuda no orçamento familiar, disponibilidade para viagens e horários 

alternativos de trabalho, entre outros.  

 

Segundo Tezza et al (2007), com a emancipação da mulher, a estrutura familiar também 

sofre alterações, já que o homem deixa de suportar sozinho, as despesas da casa, por 

outro lado, as separações matrimoniais aumentam a par de muitas mulheres optarem por 

viver sozinhas. No entanto, é de salientar que a mulher “trabalhadora” acumula as 

responsabilidades exigidas pelo mercado de trabalho e as de carácter familiar, pelo que 

a sua emancipação se deve considerar parcial; mantendo-se assim até aos dias de hoje, 

numa posição desvantajosa relativamente à do homem. (Tezza et al, 2007). 

Simultaneamente, a mulher atinge cada vez mais, um nível de instrução elevado, o que 

continua a não ser um factor suficiente para a sua ascensão profissional e salarial. 

Reconhece-se assim, a importância das organizações defensoras dos direitos da mulher 

(Tezza et al, 2007). 

 

De acordo com Tezza et al (2007), factores como a segregação profissional (dificuldade 

em subir a cargos de chefia ou falta de oportunidade) ocorrem, hoje em dia, já que a 



mulher continua a ser vista essencialmente como ser reprodutor, que educa e cria os 

filhos, tende a ser julgada, pela sociedade que valoriza o capital, como uma pessoa que 

pode pôr em risco os negócios por não estar presente numa situação de tomada de 

decisões, devido às responsabilidades como mãe. Observa-se frequentemente, uma 

preferência pelo homem, considerado livre destes conflitos e mais disponível para 

qualquer tomada de decisão ou gestão estratégica, com um maior distanciamento 

emocional. 

 

Respondendo às exigências do mercado e ao aumento da competitividade, as empresas 

têm proposto numerosos programas de equilíbrio trabalho-vida, permitindo um avanço 

significativo das mulheres na carreira. Para isso, estes programas adoptam práticas 

como horários flexíveis, redução das horas de trabalho, o trabalho em equipa, tele-

trabalho, serviços de atendimento infantil e as modalidades de licença de maternidade 

especial. Estudos têm demonstrado que essas práticas aumentam a satisfação dos 

funcionários; a ética no trabalho e a motivação (Friedman, 1992 in Straub, 2007), no 

sentido de reduzir as taxas de absentismo e o turnover de pessoal (Galinsky e Stein, 

1990 in Straub, 2007). 

 

Estudos têm demonstrado que os níveis de desigualdade nas sociedades são afectados 

pela demografia organizacional e pela formalização dos métodos de recrutamento. 

Assim, a representação da mulher é, muitas vezes, afectada na contratação, 

remuneração, avaliação e nas práticas de promoção. Heilman et al (1995 in Straub, 

2007) afirmam que, como resultado da representação masculina em decisões de cargos 

de gestão, as práticas organizacionais são altamente faccionadas por estes. Na tentativa 

de inverter esta tendência, as empresas oferecem formação a ambos os géneros e tentam 

formalizar práticas e regras que implementem a igualdade entre homens e mulheres, que 

depende muito da base de ideologias sobre estes.  

 

Muitas mulheres já ocupam lugares de trabalho que anteriormente eram delegados 

apenas a homens, devido ao seu grau de instrução e à aceitação pela sociedade do papel 

da mulher fora de casa, sendo valorizado o seu contributo económico e a sua posição 

social. Quer-se que, independentemente da sua origem social e do seu sexo, todo o 

indivíduo possa ter acesso a uma carreira que reflicta a formação que vai exigindo a si 

próprio, as suas aspirações, podendo desenvolver todas as suas capacidades. (Melo et al, 

2009). 

 

Verifica-se cada vez mais uma maior preocupação na inserção de programas de 

equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, sendo este obtido quando a organização 

aceita e respeita o direito do indivíduo de ter a sua vida plena, dentro e fora do trabalho, 

o que leva a benefícios mútuos para as organizações, sociedade e indivíduos de ambos 

os géneros. Aqui a organização assume um papel importante na medida em que deve 

por em prática estratégias para que o trabalho seja realizado de uma forma mais 

agradável, reduzindo o stress e flexibilizando o tempo do trabalhador.  

 

De acordo com Conte (2003), a Qualidade de Vida no Trabalho visa satisfazer as 

necessidades do trabalhador na organização, tendo como ideia base o facto de existir 

uma maior produtividade por parte das pessoas quando estas estão mais satisfeitas e 

envolvidas com o seu trabalho.  

 



É muito provável que um trabalhador, ao sentir-se mais motivado, passe a ter um 

melhor desempenho. Daí resultam custos mais reduzidos e a apresentação de melhores 

soluções aos clientes, revertendo estes mesmos resultados numa maior vitalidade 

financeira, o que poderá significar a “sobrevivência” de uma empresa (Conte, 2003). Ao 

conciliarmos os interesses dos indivíduos e das organizações, melhora-se a satisfação na 

empresa o que poderá levar a melhorar a sua produtividade. 

 

Segundo Vasconcelos (2001), o conceito Qualidade de Vida no Trabalho sofreu, como 

se pode verificar na Figura 1, diversas abordagens ao longo dos anos, abordagens estas 

com características próprias. 

Figura 1 – Evolução das concepções do conceito Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Concepções Evolutivas da QVT Características ou Visão 

1. QVT como uma variável (1959 a 

1972) 

Reacção do indivíduo ao trabalho. Investiga-se como 

melhorar a qualidade de vida no trabalho para o 

indivíduo. 

2. QVT como uma abordagem (1969 a 

1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado 

organizacional; mas, ao mesmo tempo, buscava-se 

trazer melhorias tanto ao empregado como à 

direcção. 

3. QVT como um método (1972 a 1975) Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas 

para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o 

trabalho mais produtivo e mais satisfatório. QVT era 

vista como sinónimo de grupos autónomos de 

trabalho, enriquecimento de cargo ou desenho de 

novas plantas com integração sócia e técnica. 

4. QVT como um movimento (1975 a 

1980) 

Declarações ideológicas sobre a natureza do trabalho 

e as elações dos trabalhadores com a organização. Os 

termos “administração participativa” e “democracia 

industrial”eram frequentemente ditos como ideais do 

movimento de QVT. 

5. QVT como tudo (1979 a 1982) Como instrumento contra a competição estrangeira, 

problemas de qualidade, baixas taxas de 

produtividade, problemas de queixas e outros 

problemas organizacionais. 

6. QVT como nada (futuro) No caso de alguns projectos de QVT fracassarem no 

futuro, não passará de um “modismo” passageiro. 

Fonte: Vasconcelos, 2001: 25 

 

A Motivação e Satisfação estão directamente relacionadas com o tema da Qualidade de 

vida no Trabalho, uma vez que a motivação e satisfação das pessoas no ambiente de 

trabalho interferem directamente com as suas atitudes e comportamentos.  

 

Das principais teorias que explicam a motivação encontram-se a hierarquia das 

necessidades de Maslow e a teoria bifactorial de Herzberg. 

 

A hierarquia das necessidades de Maslow inclui cinco categorias de necessidades: 

fisiológicas, de segurança, sociais ou de amor, de estima e de auto-realização. Nesse 



sentido “(…) as necessidades não satisfeitas são os motivadores principais do 

comportamento humano, havendo precedência das necessidades mais básicas sobre as 

mais elevadas” (Cunha et al, 2003: 104). 

 

Por sua vez, a teoria bifactorial de Herzberg indica que as necessidades se dividem em 

dois grupos: o grupo das necessidades motivadoras “que obedecem a uma dinâmica de 

crescimento e conduzem à satisfação de longo prazo e à felicidade” (Cunha et al, 2003: 

107); e o grupo das necessidades higiénicas “que conduzem ao evitamento da dor e ao 

alívio da insatisfação a curto prazo” (Cunha et al, 2003: 107). 

2.2.3 Parentalidade 

 
Neste mundo marcado pela globalização, factores como a incerteza e a mudança social 

sentida tanto nos mercados, no trabalho como no seio familiar reflectem preocupações 

económicas e sociais. Assim, no âmbito de cidadania na empresa e da cidadania social, 

o direito do Trabalho assume um papel relevante, tendo em consideração as 

necessidades de resposta perante novas exigências no sentido de regulamentar novos 

direitos sociais, de melhorar a sua racionalidade e flexibilidade, adaptados ao mercado e 

à sociedade contemporânea. (Rebelo, 2009) 

A necessidade de partilhar responsabilidades, a fim de se equilibrar uma vida 

profissional com uma pessoal e familiar suscita no Direito do Trabalho o dever de 

legislar e integrar novas leis laborais relativas a matérias como igualdade de género, 

partilha da parentalidade e não discriminação. (Rebelo, 2009) 

 

É inquestionável que o tema “Conciliação entre a vida familiar e a vida profissional” é 

dos mais preocupantes, pelo que a Lei nº 7/2009, o aborda, promovendo a igualdade de 

oportunidades entre géneros no que respeita ao emprego e às condições de trabalho, 

para que se consiga criar melhores condições para que os homens partilhem com as 

mulheres responsabilidades familiares. (Rebelo, 2009) 

 

Apesar de uma maior taxa de participação da mulher no mercado de trabalho, mantêm-

se em grande parte as suas responsabilidades com o trabalho doméstico e os cuidados à 

família, não existindo assim uma partilha equitativa entre esta e o homem. 

“Esta situação tende a perpetuar o estereótipo de género no trabalho, uma vez que as 

mulheres passam a ser percepcionadas de «segunda escolha» e propende a que, no 

mercado de trabalho, as mulheres sejam penalizadas ao nível da inserção laboral e da 

progressão na carreira ou, em alternativa, adiem cada vez mais a maternidade.” (Rebelo, 

2009: 26) 

 

Importa repensar em termos de flexibilidade de horários no emprego e organização no 

tempo para que venha a acontecer uma partilha mais adequada do trabalho não 

remunerado entre os géneros. 

 

Por exemplo, no âmbito da licença parental exclusiva do pai, a obrigatoriedade do gozo 

pelo pai de uma licença parental de 10 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias 

seguintes ao nascimento do filho, o que comprova um modelo de partilha de 

responsabilidade parental que dá resposta a um conceito de igualdade de oportunidades 

(Rebelo, 2009). 

Esta lei promove uma Protecção Social da Parentalidade pois estimula a igualdade e a 

partilha de responsabilidades no seio familiar, onde a coesão social se aprende, 



contribuindo para a estabilização de um maior respeito pela dignidade e os direitos das 

crianças e uma igualdade de oportunidades.  

 

Para isto, a sociedade deve fomentar políticas que valorizem as famílias e a realização 

pessoal de cada um através da reinvenção de instrumentos que têm a ver com novas 

formas de pensar, estar e realizar. 

III – Caso da AXA Portugal 

3.1 AXA Portugal: Análise Organizacional 
 

Neste capítulo efectua-se uma breve apresentação da Organização de Acolhimento do 

Estágio Curricular, focando a sua história, valores, atitudes-chave, estrutura 

organizacional e a sua cultura. Ao longo do capítulo será, também, apresentada a 

Diversidade e inclusão da empresa, cujos vectores de acção são a igualdade de género, o 

incentivo à parentalidade e a conciliação da vida pessoal com a profissional. De referir 

que nesta secção a grande maioria da informação foi fornecida pela Empresa.  

3.1.1 Apresentação 
 

A protecção financeira é o negócio da AXA Portugal, consistindo no acompanhamento 

dos clientes particulares e empresas em matéria de seguros, previdência, poupança e 

transmissão de património. “Empenhada e consciente da contribuição da actividade para 

o desenvolvimento económico e social da sociedade, pretende exercê-la de forma 

responsável e respeitando os mesmos valores e os mesmos compromissos para com os 

diversos parceiros” (www.axa.pt). 

Pela natureza desta actividade, estabelecem-se relações de longo prazo com os Clientes 

baseadas na transparência e na confiança. 

 

Em Portugal, a sede oficial está localizada no Porto, como AXA Portugal, Companhia 

de Seguros S.A. No entanto o Estágio Curricular decorreu no edifício da AXA Portugal, 

Companhia de Seguros de Vida, S.A., localizado na Av. do Mediterrâneo, Lt. 1. 01. 1. 

2, Parques das Nações, Lisboa. 

3.1.2 História  
 

No ano de 1979 dá-se a fusão entre 5 seguradoras que dão nascença à Companhia de 

Seguros Aliança Seguradora, EP. No ano 1989 esta transforma-se em Aliança 

Seguradora, S.A, sendo que em 1995 é o ano da Constituição oficial da Aliança UAP, 

Companhia de Seguros, S.A.  

 

Depois da fusão entre a AXA e a UAP, em 1997, passa a chamar-se AXA Portugal, 

fazendo parte do Grupo AXA, que assistiu, em 2006, à criação do Centro de Serviço a 

Clientes, integrando várias empresas do Grupo em Portugal (Produção, Sinistros, 

Contact Center e Seguro Directo). 

 

A AXA Portugal foi reconhecida com a Menção Honrosa do Prémio “Igualdade é 
Qualidade”, promovido em 2007, pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego e, em 2008, como Empresa Mais Familiarmente Responsável pela Delloite. 

http://www.axa.pt/


Do mesmo ano até aos dias de hoje a marca AXA reposicionou-se no mercado e 

adoptou uma nova imagem e assinatura – Redefinimos Standards. Esta assinatura é 

sinónimo da determinação em redefinir e clarificar a relação com o Cliente. 

3.1.3 Valores e Atitudes-Chave 
 

A AXA assume como fundamentais valores que lhe são caros, Profissionalismo, 

Inovação, Realismo, Espírito de equipa e Respeito pela palavra. Estes acompanham, no 

quotidiano, os compromissos para com os clientes, accionistas, colaboradores, 

fornecedores, sociedade civil e meio ambiente, que concretizam a vontade de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da comunidade em que se insere. 

 

No que respeita às suas Atitudes-Chave, a Organização define-se como Disponível, para 

quando os Clientes precisam de apoio e escuta verdadeiramente. Dedicada, tratando dos 

clientes com compreensão e consideração, oferecendo aconselhamento personalizado 

em cada etapa da vida do Cliente e recompensando a sua lealdade. Define-se ainda 

como Fiável, concretizando as promessas e mantendo os Clientes informados, para que 

possam confiar na Organização (www.axa.pt). 

3.1.4 Estrutura Organizacional 
 

A estrutura organizacional é definida como a “forma como as tarefas devem estar 

destinadas; especifica quem depende de quem; define os mecanismos formais; constitui 

um conjunto de variáveis complexas, sobre as quais os administradores e gestores fazem 

escolhas e tomam decisões” (Bilhim, 1996: 22). 

 

Actualmente a estrutura organizacional da AXA Portugal, assenta em várias direcções: 

Direcção de Redes Nacionais e Distribuição Alternativa, Distribuição e Redes 

Regionais, Marketing Estratégico, Oferta, Serviços a Clientes, Financeira, Sistemas de 

Informação e Processos e Recursos Humanos. A estrutura organiza-se segundo equipas 

de trabalho, com autonomia para desenvolver projectos segundo uma lógica de coesão e 

eficácia. 

 

A Estrutura Organizacional da AXA Portugal, conforme o Anexo 1, consiste numa 

configuração próxima da Burocrático-Mecânico (Mintzberg, 1995). Este tipo de 

estrutura ocorre, geralmente, em organizações de maior dimensão, sendo esta muito 

estruturada e baseada numa separação clara entre o pessoal de concepção e o pessoal de 

execução. 

 

A estrutura mecanicista é caracterizada por uma grande formalização e pequena 

participação dos gestores intermédios na tomada de decisões (existe uma forte 

centralização) (Mintzberg, 1995). Como se pode verificar pelo organograma, a AXA 

encontra-se muito hierarquizada, com uma clara definição de autoridade, através da 

divisão por áreas de negócio. Dentro de cada área existe uma subdivisão, em que cada 

uma reporta ao Director da área. 
 

A principal vantagem deste tipo de estrutura assenta na elevada eficiência alcançada 

com a estandardização da produção. Contudo, possui como desvantagem, a coordenação 

dos vários departamentos ou unidades, porque podem surgir conflitos internos entre as 

diferentes unidades devido à sua forte especialização. Uma vez que cada unidade tem 

http://www.axa.pt/


objectivos previamente delineados, poderá originar conflitos com outras unidades da 

organização, pondo em causa a unidade da mesma (Mintzberg, 1995). 

3.1.5 Cultura e Clima  
 

Com a observação da dinâmica organizacional (i.e., relação interna, relação com o 

meio) e a compreensão da forma como a AXA Portugal pensa as organizações, é 

possível identificar um conjunto de valores que definem a sua Cultura. 

 

De facto, ao olharmos a dinâmica interna da organização, facilmente identificamos 

quatro valores marcantes: Liderança, Criatividade & Inovação, Autonomia e 

Responsabilidade, Competência e Performance. De um modo geral, todos os 

colaboradores da AXA possuem talento e capacidade para desenvolver e implementar 

soluções com valor para os clientes e para a sociedade. 

 

A expressão destes valores, conjugada com uma equipa pluridisciplinar e dinâmica, 

resulta num clima organizacional positivo com diversas experiências, uma contínua 

aprendizagem e desenvolvimento profissional, níveis de implicação elevados e onde a 

satisfação, o suporte e o espírito de equipa são variáveis facilmente identificáveis. 

 

Da relação entre a Competência e a Performance, emerge um quinto valor: a 

Diversidade. 

Para maximizar a performance dos colaboradores, a AXA não só aposta no 

desenvolvimento de competências técnicas e pessoais dos colaboradores, onde cada 

pessoa age em conformidade com os seus valores individuais, origens e cultura, como 

também os incentiva a integrar a experiência individual com o conhecimento, 

envolvimento, motivação e competência para uma melhor qualidade de serviço.  

Segundo a estratégia de desenvolvimento na AXA, uma das principais premissas é que 

a mudança é intensamente pessoal, isto é, considera que para a mudança ocorrer cada 

colaborador deve pensar, sentir e agir de forma envolvente e alinhada com a visão da 

empresa. O objectivo é formar os colaboradores em como pensar estrategicamente, 

reconhecer padrões e antecipar problemas e oportunidades.  

3.1.6 Caracterização das Práticas de Recursos Humanos  
 
Scope dos Colaboradores 

A cultura organizacional é aquilo que torna as organizações únicas. É o conjunto de 

valores, princípios, normas, políticas e sinais manifestados pelos membros da 

organização no seu dia-a-dia e que devem ser encaradas como directrizes para a 

realização do seu trabalho.  

A melhor forma de verificar se todos os elementos da organização se encontram 

alinhados com os objectivos corporativos é através de uma análise de clima 

organizacional, o Scope.  

 

Com esta ferramenta, a AXA pretende dar aos colaboradores a possibilidade de 

expressarem a sua opinião sobre como é trabalhar na AXA, com base na sua experiência 

e percepções sobre a empresa.”É operacionalizado através de um questionário de 

opinião dos Colaboradores do Grupo AXA (…) é efectuado via electrónica, garantindo-

se assim, a confidencialidade das respostas”. (www.myaxa-pt.corp.intraxa) 

http://www.myaxa-pt.corp.intraxa/


Reflecte um modelo de Envolvimento baseado em três componentes:  

Pensar, onde procura medir a confiança dos colaboradores na AXA na medida em que 

acreditam e apoiam os seus objectivos e valores.  

Sentir, que mede, entre outros, o sentido de orgulho na AXA.  

Agir que pode ser dividida em duas dimensões distintas: Esforço (“Irão os 

colaboradores trabalhar mais do que o exigido pela função?”) e Retenção (“Os 

colaboradores estão a pensar sair da AXA?”) 

 

O Scope Colaboradores é desenhado para alcançar o desafio de Ambição 2012, que 

consiste em escutar proactivamente os colaboradores AXA, aumentar o entendimento 

dos gestores sobre os motivos do envolvimento ou ausência de envolvimento dos 

colaboradores, identificar as forças e fraquezas da AXA enquanto Empregador, 

determinar as acções-chave, com base nos resultados obtidos, implementar ou 

monitorizar os planos de acção e fornecer uma base de referência a partir da qual uma 

entidade pode comparar o progresso.  

 
A Gestão da Performance  

Um das principais apostas da AXA é reforçar uma filosofia de rigor na avaliação de 

desempenho, promovendo a melhoria da performance individual e organizacional, 

facilitando aos líderes e gestores da empresa ferramentas e conhecimento sobre 

definição de objectivos e técnicas adequadas de feedback e Coaching. Este é um dos 

processos chave que pretende garantir o desenvolvimento de uma cultura de Elevada 

Performance na organização, promovendo a Competência e o Envolvimento dos 

Colaboradores.  

 

A Gestão do Desempenho é uma ferramenta de gestão que permite o desenvolvimento 

da organização, do indivíduo e a gestão do sistema de recompensas e planos de 

desenvolvimento. Trata-se de um processo integrado que ocorre em várias fases: 

 

Reuniões de Harmonização: São reuniões efectuadas com os Gestores que ocorrem, 

preferencialmente, antes da entrevista de desempenho final com o objectivo de 

harmonizar os critérios de avaliação utilizados pelos diferentes avaliadores e assim 

diminuir a sua subjectividade.  

Comités de Desenvolvimento: São reuniões que se realizam anualmente, sob a 

coordenação da área de RH, e têm como objectivo uma reflexão e análise 

personalizada de todos os Colaboradores da Empresa, nomeadamente ao nível de 

carreiras, promoções, aumentos, desenvolvimento e formação.  

 

Acontecem em dois momentos distintos: ao nível de cada Direcção Geral – em que cada 

Director Geral reflecte em conjunto com as suas Equipas de Direcção e sistematiza 

informação e propostas sobre cada Colaborador; ao nível do Conselho Executivo – 

reunião de discussão da estratégia de RH (gestão do Talento, planos de Sucessão, 

Reconhecimento e Desenvolvimento) entre outros temas. 

 

A AXA tenta inovar o pacote de incentivos e atractivos que caracterizam uma estratégia 

de compensação e retenção das pessoas, com um conjunto alargado de benefícios 

sociais que visam dar segurança e conforto àqueles que fazem parte da empresa e sua 

família. 

 



Seguro de saúde, seguro automóvel, apoio à educação através de subsídios e incentivo à 

formação académica e profissional, facilidade de empréstimos, são alguns exemplos dos 

benefícios que a AXA disponibiliza aos seus colaboradores. 

 
Gestão de Talentos  

A AXA implementou o projecto “Talent Management” que visa desenvolver de acordo 

com um modelo de segmentação, por um lado, jovens de elevado potencial e 

performance e por outro, gestores e/ou Experts. O investimento em programas de 

desenvolvimento intensos e específicos, enquadrados em missões estratégicas, visa criar 

um valor acrescentado para o Cliente com pessoas mais capacitadas, envolvidas e 

motivadas, com maior competência prestando níveis elevados de serviço.  

 
Aprendizagem e Desenvolvimento 

A AXA acredita que Aprender, desenvolver e inovar é um dever da empresa e de cada 

um. A empresa criou a Academia AXA, que privilegia diferentes formas de 

aprendizagem e, como tal procura reunir diferentes metodologias de diagnóstico de 

necessidades, que apontem para colmatar necessidades tanto organizacionais como 

individuais, utilizando a multiplicidade de formas e espaços de aprendizagem.  

3.2 Diversidade e Inclusão na AXA Portugal 

Na AXA, a Diversidade está a ser valorizada através de um conjunto de boas práticas e 

representa uma aposta do negócio ao nível da excelência Empresarial, da Gestão 

Ambiental e da Responsabilidade social.  

A AXA desenvolve um Programa de Diversidade que representa uma missão da 

empresa como um todo, exige o compromisso de todas as áreas da empresa, reconhece e 

valoriza a Diversidade como uma vantagem diferencial do negócio. Assim, os esforços 

são direccionados para a criação de um ambiente de respeito mútuo, estimulante e 

voltado para o trabalho de equipa; um ambiente de trabalho que recompensa o 

compromisso e o desempenho, e que valoriza a individualidade de cada colaborador. 

A AXA acredita que uma política de Diversidade leva a uma melhoria no desempenho 

sustentável, à proximidade com o cliente e ao desenvolvimento dos talentos. Acredita 

que estimular a diversidade é uma maneira de entender melhor as diferenças, melhorar o 

relacionamento com os clientes, identificar as suas necessidades e efectivamente 

proporcionar soluções sensatas e simples. Um ambiente de trabalho Inclusivo envolve 

as pessoas, melhora a tomada de decisões e aumenta a criatividade e a inovação através 

de diversas perspectivas, experiências, atitudes e abordagens, leva a diferentes 

interpretações, visões, ideias criativas, criando assim mais resultados e crescimento. A 

força e a diversidade do conjunto de talentos ajudarão a determinar a capacidade a curto 

e longo prazo de atingir e cumprir as metas. 

Na AXA, o Modelo Maturidade de Diversidade e Inclusão deverá estar paralelamente 

alinhado com os objectivos do negócio e assentar sobre os seguintes eixos de actuação: 

confiança, celebrar a diferença, cultura de inclusão e foco no negócio. Passa também 

por uma Matriz Estratégica em que a liderança é necessária para o sucesso, promovendo 

uma interdependência em três pilares (colaboradores, cultura e cliente). 

 



Com o objectivo de garantir a implementação das políticas e das acções a nível global, e 

assegurar o alinhamento das iniciativas do Grupo à cultura e desafios de cada entidade 

localmente, em Outubro de 2010 foi nomeado um Conselho local para a Diversidade. 

Este organismo tem como missão suportar e aconselhar o C.E., o Diversity Champion e 

o Diversity Correspondent no caminho para a excelência do negócio através da 

Diversidade e Inclusão; ouvir e partilhar a voz dos colaboradores; monitorizar o 

progresso do Plano de Acção; promover o envolvimento dos colaboradores e suportar a 

missão do Conselho para a Diversidade do Grupo, a nível local. O Conselho da 

Diversidade comunica a política de Diversidade e Inclusão do grupo AXA e fomenta 

projectos específicos que estão alinhados com os objectivos de negócio de aumentar a 

diversidade de grupos de candidatos, recomendando ou criando oportunidades de 

desenvolvimento inclusivo. 

 

Assumindo a pretensão de manter esta actuação, decidiu introduzir na sua politica de 

Recursos Humanos um programa para a valorização da diversidade e de incremento da 

igualdade de oportunidades para pessoas deficientes. Contactou com instituições 

dedicadas ao estudo da Diversidade e Inclusão com vista a parceria futura, tornou os 

espaços AXA mais acessíveis a todos e criou um espaço dedicado ao tema na intranet 

para reforçar a temática (género, raças, culturas, idade…). 

 

Participou no Projecto Diálogo Social e Igualdade nas Empresas, onde foram 

promovidas acções de formação no domínio da igualdade de género, e linguagem 

inclusiva. O Projecto proporcionou ainda troca de melhores práticas sobre conciliação 

vida familiar e vida profissional e a criação de uma rede de parceiros solidários na causa 

da igualdade, potenciando uma mudança de atitudes e de práticas em matéria de 

igualdade entre mulheres e homens, incentivando a partilha de experiências inter e intra-

empresas e o diálogo social.  

 

A AXA adapta ferramentas de Recrutamento e Selecção, no sentido de as tornar mais 

inclusivas e não-descriminatórias e assegura que todos os anúncios, de recrutamento 

externo e concursos de mobilidade interna respeitam a linguagem inclusiva.  

Realizou um workshop para a Equipa Administração RH para sensibilização e 

elaboração dos dossiers sociais e comparativos salariais por género e apresentou um 

estudo sobre a equidade salarial por género.                                                                                                                                           

Incutiu um programa de sensibilização para a utilização da linguagem inclusiva no 

Programa de Integração dos novos colaboradores através de um módulo de e-learning e 

incluiu no Programa de Integração dos novos Directores e Gestores da AXA a Política 

de Diversidade do Grupo, as suas implicações no estilo de gestão AXA e no 

desenvolvimento dos seus colaboradores.  

 

Promoveu o desenvolvimento da Liderança Feminina, assegurando uma taxa de 

participação de 50% do Género Feminino no Programa de Liderança e elaborou um 

report anual com a carga horária de formação por género. 

Realizou 6 fóruns com os colaboradores do Porto e Lisboa para a identificação dos 

obstáculos à uma maior representatividade do género feminino em cargos executivos na 

AXA, clarificando assim os critérios de avaliação da performance, de forma a que sejam 

avaliados os resultados e não o tempo de trabalho e formalizou Planos de 

Desenvolvimento para as equipas de liderança tendo em conta as especificidades por 

género e estágio de maturidade profissional.   

 



Para além disso, implementa acções internas de formação/sensibilização (ex: 

maternidade/paternidade responsável, ergonomia, violência doméstica, etc.) e está a 

desenvolver um projecto na área do Teletrabalho. 

 

A AXA reconhece ainda os seus colaboradores, o desenvolvimento das suas 

competências e valoriza todo o seu capital Humano com planos de Formação e 

incentivo aos estudos, programas de Reconhecimento (Equipas de Sucesso, 

Reconhecimento Individual, Programa 30 anos – Uma vida Connosco), oportunidades 

de Mobilidade Interna e internacional e acções personalizadas de preparação para a 

pré/reforma e integração numa nova fase de vida, para que seja o mais positiva possível, 

não quebrando laços com a empresa onde, em muitos casos, passaram uma vida. 

 

Em suma, a AXA no âmbito de uma estratégia global para a Diversidade tem vindo a 

desenvolver um plano para a inclusão e igualdade de géneros cujos vectores de acção 

são a descaracterização de estereótipos, o incentivo à parentalidade e a conciliação da 

vida pessoal com a profissional. 

3.2.1 Uma Empresa Responsável – AXA Portugal 
 

A AXA exerce a actividade de forma responsável, respeitando valores e compromissos 

para com os parceiros. A acção responsável passa por uma subscrição de riscos 

rigorosa, pela luta contra o branqueamento de capitais, pela actuação no domínio da 

prevenção, mas também por acção social e ambiental.  

 

No domínio do meio ambiente, a primeira acção consiste, no momento da subscrição, 

em assegurar que as práticas dos clientes são respeitadoras do meio ambiente ou levá-

los a desenvolver medidas de prevenção. 

Por outro lado, preocupam-se com a acção directa. Desta forma, na AXA, o papel 

reciclado é já uma instituição, bem como a separação de resíduos e consequente 

reciclagem (www.axa.pt). Também a reutilização de equipamento informático (doação 

de computadores a instituições sociais e escolas), a participação em conferências ligadas 

ao Desenvolvimento Sustentável e as práticas para redução do consumo de papel 

representam uma preocupação para a empresa. 

 

A AXA integrou a sustentabilidade no quotidiano do seu negócio através de uma 

estratégia de Responsabilidade Corporativa com cada um dos seus principais 

stakeholders: 

Clientes: Constrói com estes uma relação de confiança duradoura e oferece um serviço 

de proximidade eficaz e soluções adaptadas às suas necessidades, no quadro de uma 

deontologia profissional rigorosa.  

Accionistas: O objectivo é situar-se entre as melhores performances operacionais do 

sector para dar aos accionistas perspectivas de valorização do seu património a longo 

prazo e fornecer-lhes uma informação completa e transparente.  

Fornecedores: Procura desenvolver com estes uma relação de qualidade baseada numa 

deontologia de "compra" rigorosa e num diálogo contínuo. 

Colaboradores: Deseja assegurar o desenvolvimento da vida profissional e motivação 

de cada um dos colaboradores, através de um ambiente de trabalho respeitador da 

pessoa humana e de um estilo de gestão responsável, orientado para o desenvolvimento 

das suas competências. 

http://www.axa.pt/


Sociedade: Compromete-se a agir como empresa socialmente responsável, por um lado 

disponibilizando a expertise, por outro seguindo uma política de inovação social ou de 

mecenato. 

Ambiente: Participa na preservação do meio ambiente através da expertise em riscos 

ambientais e da melhoria das práticas no seio da Organização. 

3.2.2 Igualdade de Género na AXA 
 

A AXA vê a baixa representação do género feminino não apenas como um problema 

para as mulheres da AXA, mas também como um problema para a AXA, porque: 

 As mulheres representam metade da bolsa de talentos e a AXA tem que tirar o 
melhor partido da outra metade; 

 Estudos mostram que as empresas com uma grande percentagem de mulheres em 

cargos de gestão de topo, geralmente alcançam melhores resultados económicos; 

 Maior diversidade significa maior criatividade e habilidade reforçada para redefinir 
standard; 

 Metade dos clientes são mulheres, ou seja, as mulheres AXA estão mais preparadas 
para perceberem e anteciparem as suas necessidades; 

 A AXA apresenta valores de justiça, e justiça é também promover as mulheres 
meritórias com oportunidades iguais para crescer e liderar como os homens 

merecedores. 

 

A política de recrutamento inclusiva e as iniciativas tomadas com vista a uma maior 

retenção dos talentos da AXA estão a ter resultados bastante positivos: 

 

Figura 2 – Colaboradores por Género em 2010 

 
Fonte: Relatório de Responsabilidade Corporativa da 

AXA Portugal, 2010. 

 

A figura 2 mostra-nos o número de 

colaboradores por género na AXA Portugal, 

relativamente ao ano de 2010. 

 

Existe uma preocupação permanente na 

AXA no que respeita à diversidade e 

inclusão, por essa mesma razão a Organização tem vindo a promover uma política de 

Igualdade no contexto empresarial. Através da figura acima é possível observar que o 

rácio do género masculino (52%) e feminino (48%) é bastante equilibrado. Desta forma 

a Empresa pretende construir em ambiente inclusivo onde não exista qualquer tipo de 

diferenças relativamente à desigualdade de géneros, dando a mesma oportunidade a 

todos os colaboradores. 

Figura 3 – Taxa de Rotatividade por Género (2010) 
 

Fonte: Relatório de Responsabilidade Corporativa da AXA Portugal, 2010. 
Relativamente à taxa de rotatividade dos colaboradores (figura 3), 

é visível a aposta no género feminino, com o intuito de promover 

o aumento da representação destas na gestão da empresa, 

assegurando assim a igualdade de oportunidades. 



Figura 4 – Colaboradores por Categoria e Género em 2010 

 
Fonte: Relatório de 

Responsabilidade 

Corporativa da AXA 

Portugal, 2010 

 

 

 

 

 

Apesar de o número de colaboradores na AXA, em relação ao género, ser bastante 

equilibrado, quando a análise é feita por categorias profissionais o mesmo já não 

acontece. Essa diferença poderá ser analisada a partir da figura 4. 

 

É visível a diferença de género feminino e masculino no que respeita à categoria 

profissional. Essa diferença é clara logo a partir dos Dirigentes, que apresentam 4 

colaboradores masculinos e apenas 1 trabalhador do género feminino. O mesmo 

acontece nos Directores, que apresentam 23 colaboradores do género masculino e 

apenas 9 do género feminino a ocupar o cargo de Directora. O género feminino é apenas 

superior nos Profissionais altamente qualificados, com 119 profissionais do sexo 

feminino e 87 trabalhadores do sexo masculino. Também nos profissionais qualificados 

o valor é bastante equilibrado. Quando a análise é feita por Categorias Profissionais 

existe ainda uma elevada discrepância no que respeita aos géneros. 

Quanto mais elevada a categoria maior a probabilidade de esse ponto ser ocupado por 

um colaborador do género masculino. 

 

A equipa AXA caracteriza-se igualmente pela elevada qualificação dos Colaboradores, 

sendo que cerca de 70% destes possui, pelo menos, o ensino secundário, e 30% 

apresenta qualificações ao nível do ensino superior. 

 

Actualmente, apesar de a relação mulheres/homens ser de 48%/52% e o salário base por 

categoria ser o mesmo, (independentemente do género), verifica-se que existem ainda 

diferenças salariais algo significativas entre os dois géneros e que as mulheres ocupam 

apenas 1/5 dos cargos de gestão de topo da empresa. Neste sentido, tem vindo a ser 

realizado um conjunto de práticas ao nível da valorização da Diversidade e Inclusão, 

que têm colocado a AXA num lugar cimeiro ao nível do reconhecimento como empresa 

socialmente responsável. 

 

A AXA considera que subsistem ainda grandes obstáculos à representação feminina nas 

organizações, uma vez que preconceitos como a idade das mulheres, a grande 

inflexibilidade na gestão do tempo, a prática de actividades sem valor acrescentado, a 

marcação de reuniões em horários inapropriados, a gestão, por vezes inadequada 

realizada pelo género masculino, a existência de funções apenas para homens e outras 

só para mulheres, são tudo barreiras que se constituem contra o desenvolvimento da 

carreira da mulher e da igualdade de género.  

 

Posto isto, a AXA implementa políticas que passam pela nomeação de reuniões de uma 

forma mais equilibrada, utilizando maioritariamente para a sua realização o horário de 

trabalho, pelo aumento e melhoria da prestação de serviços de conveniência, pelo maior 

incentivo da maternidade nos planos de carreira e apoio à parentalidade, pelo maior 



incentivo à formação das mulheres em liderança, pelo mais justo reconhecimento do 

trabalho bem sucedido das mulheres e pela integração de novas formas flexíveis de 

trabalho, compatíveis com as suas funções familiares e domésticas.  

 

A AXA considera que têm que construir um ambiente inclusivo, invadido por mentes 

abertas, onde todas as pessoas trabalhem no seu potencial máximo e as mulheres se 

sintam recompensadas dignamente por fazerem parte desta estrutura organizacional. 

3.2.3 Equilíbrio entre Vida Pessoal e Vida Profissional na AXA 
 

Um aspecto inerente à identidade de uma empresa é a sua política de equilíbrio da vida 

profissional e pessoal. É algo que as empresas admitem que nem sempre é fácil de 

colocar em prática, quando em causa está a competitividade do mercado, cada vez mais 

global e mais exigente.  

 

Integrado numa Política de Recursos Humanos global, o Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho está assente em cinco dimensões fundamentais para o bem-estar do 

colaborador: Condições de Trabalho, Oportunidades de Crescimento e Segurança, 

Integração Social e na Organização, O Trabalho e o Espaço Total de Vida e 

Compensação Adequada e Justa. Alguns exemplos de Benefícios do Bem-Estar são a 

Massagem de Relaxamento em Marquesa, a Drenagem Linfática Manual em Marquesa, 

a Massagem em Cadeira, Fim-de-semana Plus, Horário de Mobilidade Geográfica, part-

time, Teletrabalho, dia de aniversário, Gabinete de Apoio Social, o GAP – Gabinete de 

Apoio Psicológico e a oferta de mais de 50 gamas de serviços de comodidade e 

conveniência. Assim, no âmbito de uma estratégia global para a Diversidade e Inclusão, 

o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho assume um papel preponderante na 

promoção de um conjunto de iniciativas de conciliação e equilíbrio de vida pessoal, 

familiar e profissional. 

3.2.4 Parentalidade na AXA 

 
A AXA incentiva os pais a gozarem plenamente os seus direitos de paternidade (licença 

parental), através da divulgação de informação (enquadramento legal). 

 

A AXA oferece um determinado valor monetário por nascimento de filhos de 

colaboradores (Seguro de Vida) e cria condições para o acesso à Companhia a partir de 

casa para os colaboradores em situação de Natalidade, sendo obrigatório o gozo do 

tempo máximo previsto por lei.  

 

Como demonstra a figura 5, 20 colaboradores da AXA em 2010, foram pais e 

usufruíram da Licença Parental obrigatória e partilhada. 

 

 

 

Figura 5 – Parentalidade por Género na AXA em 2010 
 

 

Fonte: Relatório de Responsabilidade Corporativa da AXA 

Portugal, 2010. 

 



IV – Actividades de Estágio desenvolvidas 
 

Neste capítulo expõem-se as diversas actividades desenvolvidas durante o Estágio 

Curricular, as quais foram suportadas por um Plano de Estágio. 

 

A estagiária ingressou na área de Consultoria de Recursos Humanos, fazendo parte 

integrante da equipa responsável pela Diversidade e Inclusão. No entanto, foi possível o 

desenvolvimento de outras actividades, como o Programa da Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT). 

 

Durante o período de acolhimento e com o objectivo de promover à estagiária um maior 

contacto com a realidade organizacional no contexto onde decorre o estágio, o 

departamento disponibilizou toda a informação referente à Consultoria RH, 

nomeadamente no que respeita à Diversidade e Inclusão e Programa Qualidade de Vida. 

Foi também concedido o acesso a documentos e manuais disponíveis na Rede exclusiva 

dos RH da Empresa e na intranet, onde consta muita da informação referente às práticas 

e procedimentos da AXA, permitindo uma integração mais rápida na Empresa. 

4.1 Actividades desenvolvidas no âmbito da Diversidade e Inclusão 

4.1.1 Divulgação da Política e Práticas da Diversidade 
 

Relativamente a esta temática foi pedido à estagiária que fizesse um Plano de Acção 

Local para 2011-2012, que foi delineado, de modo a integrar também iniciativas de 

2010 que estavam por concluir. O Plano apresentou-se numa tabela onde constavam 

informações relativas ao eixo de actuação em que a acção se inseriu, a descrição do seu 

objectivo, o responsável por esta, os destinatários, e ainda o cronograma 

correspondente.  

Neste âmbito, foi solicitado à estagiária que analisasse o site externo da AXA Portugal 

acerca da Linguagem Inclusiva, uma vez que existe uma especial atenção por parte da 

AXA em relação a este tema. 

 

Nesse sentido, a estagiária dedicou especial atenção à elaboração de emails e 

divulgações várias, para que fossem respeitadas todas as “regras” de igualdade de 

género. Por exemplo, deveria existir uma especial atenção em se colocar sempre 

“colaboradores/as” de forma a existir igualdade entre as partes e, nas divulgações do 

Programa QVT sempre que era utilizada alguma imagem onde aparecesse mais do que 

uma pessoa, a imagem deveria ter sempre uma pessoa do género masculino e outra do 

género feminino. 

 

Segundo o previsto no Plano de Acção Local e, de forma a maximizar o impacto 

positivo da Diversidade e Inclusão na AXA, foi dada especial atenção à divulgação da 

política e práticas desta, pois importa aprender a valorizá-las, uma vez que a empresa 

acredita que as ideias e as necessidades vêm sobretudo dos colaboradores. Desta forma, 

foi solicitado à estagiária que efectuasse uma comunicação/divulgação na Intranet, no 

sentido de sensibilizar e incentivar os colaboradores AXA a reconhecerem o seu 

potencial e a sentirem-se à vontade na sua vida profissional, dando o melhor de si.  

 



Nesta comunicação, os colaboradores foram estimulados a saber aproveitar todas as 

oportunidades que vão de encontro à sua satisfação pessoal, promovendo a participação 

destes através de ideias e sugestões em diferentes acções e decisões da organização. 

 

Também neste âmbito e como mais uma acção local prevista, foi pedido à estagiária 

outra comunicação, agora externa (axa.pt), da política de Diversidade e Inclusão, aliada 

ao Desenvolvimento Sustentável. Assim, com o objectivo de dar novas ideias e 

sugestões para implementar uma possível renovação da estrutura do site externo da 

AXA, foi realizada uma pesquisa a empresas multinacionais de renome que incutem nas 

suas políticas, práticas de responsabilidade social semelhantes. Desta forma, a estagiária 

criou vários layouts, com separadores e subtítulos, apresentando a forma de como 

poderia ser divulgada a comunicação. Foi-lhe dada total liberdade e autonomia para 

exibir essa reestruturação significativa, dando especial ênfase às pessoas, ao ambiente 

de trabalho, e aos programas de integração na AXA.  

 

A propósito dos Programas de Integração na AXA, convém salientar que a empresa 

procura atrair jovens recém-licenciados e com elevado potencial, tendo em conta a 

estratégia da empresa. O seu principal objectivo é que os alunos possam colocar em 

situações reais de trabalho, os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação 

académica. Os processos de Recrutamento e Selecção são semelhantes aos adoptados 

num processo de recrutamento e selecção dos candidatos com experiência profissional. 

(www.myaxa-pt.corp.intraxa) 
 

Neste contexto, o Programa de Integração (PI) pretende contribuir para a difusão de 

uma imagem positiva do Grupo, ajudando a facilitar a integração e a fomentar o 

sentimento de pertença em relação à Empresa, bem como aos valores desta. O PI tem 

também como objectivo tornar-se numa ferramenta positiva para o melhor 

desenvolvimento profissional (Guia RH AXA, 2008). 

O PI é posto em prática através de várias etapas pelas quais o colaborador vai passando 

ao longo dos seus primeiros meses na empresa, sempre acompanhado pelo Gestor em 

conjunto com os RH. 

O Programa de Estágios da AXA permite que jovens finalistas ou recém-licenciados, 

tenham um contacto com o mercado de trabalho. Para a AXA, a vinda de jovens 

constitui uma riqueza do ponto de vista cultural e teórico, mas é antes de mais uma 

partilha de intergeração apaixonante, uma experiência enriquecedora para ambas as 

partes. O estabelecimento de programas de colaboração com Universidades ou Escolas 

Superiores responde a uma das preocupações da AXA em apresentar-se como uma 

empresa socialmente responsável e de referência, permitindo ainda por via dos estágios 

constituir uma bolsa de potenciais Colaboradores AXA.  

4.1.2 Espaço “Sentir” 
 

Foi solicitado à estagiária que participasse no projecto Espaço “Sentir”, com o objectivo 

de apresentar uma proposta de como implementar o conceito de uma sala de meditação. 
 

A estagiária criou assim este Programa de Saúde (Espaço Sentir), que consistiu em 

inserir na organização uma sala de meditação aberta todos os dias, destinada a todos os 

que quisessem ou tivessem necessidade de ter um momento para si próprios.  

O objectivo deste Programa foi eliminar e prevenir problemas, promover o equilíbrio, 

progresso e realização em cada um de nós. 

http://www.myaxa-pt.corp.intraxa/


O Programa de Saúde “Espaço Sentir” permitiu proporcionar uma melhor integração 

entre a mente e o corpo dos colaboradores; eliminar o stress em todos os níveis da 

organização; aumentar a capacidade de inovação e fortalecer a capacidade da 

organização em lidar com o público e a comunidade. 

 

Meditar proporciona redução do nível do stress, diminuição dos conflitos emocionais, 

maior focalização e análise de situações, maior capacidade de autoavaliação e de 

percepção das competências, clareza mental, motivação interior, eleva a auto-estima, 

bem-estar (mente-corpo), intuição e discernimento. 

Este tipo de actividade criou um ambiente favorável ao convívio, à reflexão e ao 

conhecimento de si mesmo.  

 

A AXA considerou a meditação como o programa mais simples, natural e de melhor 

custo-benefício, com metas de qualidade e de optimização para o desenvolvimento dos 

recursos humanos. O seu benefício positivo preencheu toda a vida do colaborador, 

valorizando este, cada vez mais as relações íntimas, sociais e pessoais. 

 

A AXA quer ser diferente meditando, reflectindo sobre questões como olhar para o 

colaborador de forma companheira e humana e pensar clientes. 

A AXA tem vindo ao longo destes últimos anos a desenvolver um conjunto de 

iniciativas que visaram cuidar do bem-estar de cada pessoa, lançando iniciativas e 

parcerias no sentido de cuidar do intelecto e das emoções, nutrindo e desenvolvendo as 

competências sócio emocionais e a capacidade de aprendizagem de modo a reforçar a 

habilidade inter-relacional dos colaboradores. 

Contudo, faltava assim uma peça importante na constituição das Pessoas, enquanto 

seres humanos, o seu Espírito.  

 

Após ter sido validada a proposta feita pela estagiária, foi solicitado a esta que 

elaborasse um plano de comunicação de como poderia ser lançada a notícia 

internamente, para apelar à adesão dos colaboradores. Esta divulgação foi feita através 

de uma apresentação em formato PowerPoint para a dinamização do Espaço Sentir 

(Anexo 2), em que a estagiária sugeriu a implementação de algumas acções como: áudio 

meditação, palestras, debates, terapias naturais, chá da tarde, meditação visualizada com 

vídeo e técnicas de respiração consciente.  

 

Foi também sugerido pela estagiária a realização de um Focus Group, para partilha de 

ideias sobre a dinamização deste espaço, querendo assim dar um passo mais além no 

envolvimento com os colaboradores. Desta forma, foi realizada uma reunião com os 

colaboradores seleccionados para este efeito, tendo estes sido escolhidos aleatoriamente, 

embora esta acção se tenha previsto transversal a todos os departamentos da AXA, de 

modo a que incluísse um ou dois colaboradores de todos eles. 

A reunião decorreu de forma tranquila, descontraída, equilibrada, participativa e os 

colaboradores mostraram-se muito receptivos, evidenciando possuírem sensibilidade e 

interesse por esta matéria.  

Todas as ideias sugeridas foram validadas e rapidamente implementadas para a 

inauguração que se iria realizar posteriormente. (Anexo 3) 

O envolvimento dos Colaboradores nos assuntos e questões da empresa é um factor 

chave para aumentar a sua motivação, compromisso e sentimento de pertença. 

 



Posteriormente, a estagiária criou e planificou actividades para este Espaço, tanto para a 

inauguração como para iniciativas que decorrerão ao longo deste ano. Foram realizados 

contactos com possíveis parceiros, de acordo com a calendarização exigida. Todos os 

procedimentos, seja no plano da operacionalização, ou no plano do orçamento e 

divulgação interna, foram registados na Rede RH. A estagiária ficou responsável ainda, 

por criar uma atmosfera, tanto ao nível da arquitectura de interiores (selecção de 

elementos decorativos para a sala) como ao nível do audiovisual.  

Por outro lado, para promover o Espaço até à sua inauguração foram lançados teasers e 

notícias para atrair a atenção e curiosidade dos colaboradores para participarem e 

usufruírem deste espaço.  

4.2 Actividade Desenvolvida no âmbito da Igualdade de Género 
 

Neste âmbito, foi solicitado à estagiária que elaborasse uma apresentação em formato 

PowerPoint sobre a dimensão de género na AXA Portugal, que incluísse o report dessa 

informação, retirada do Excel (quadro de pessoal de 2011) e colocada em tabela, a fim 

de se dar conhecimento dos indicadores observados, para posteriormente ser alvo de 

uma análise qualitativa. 

 

Com este report realizado ao nível da população em geral, cargos de não gestão, idade 

entre os 28 e os 38 anos, bandas e nível salarial e clima organizacional, foi possível 

observar que a AXA Portugal apresenta um grande equilíbrio na base dos colaboradores 

e nos cargos de não gestão entre mulheres e homens. 

Apresenta uma política de recrutamento totalmente igualitária, não fazendo referência 

ao género, mas sim ao perfil para a função que pretende. Neste sentido, como se 

constatou, as mulheres têm no recrutamento os níveis de admissão mais elevados. 

Relativamente ao nível salarial, e contrariando os anteriores, são visíveis as diferenças 

salariais que se apresentam entre mulheres e homens, principalmente em cargos de 

decisão. 

Ao nível do Clima organizacional (Scope), não existem diferenças significativas nos 

resultados das dimensões analisadas por género, sendo que na Gestão Directa o sexo 

masculino apresenta um número mais elevado, embora não seja relevante quando 

comparado com a mesma dimensão na AXA Portugal. 

 

Para além disso, e no âmbito do mesmo estudo, foi elaborada uma outra análise sobre a 

igualdade de género, agora numa visão somente sobre Portugal. Esta foi baseada no 

relatório anual do Global Gender Gap de 2010, com enfoque numa dimensão política, 

económica, educacional e de saúde, complementando-se com uma comparação entre 

Portugal e França, desde 2006 até 2010, já que o Grupo AXA tem uma origem 

francófona. 

 

Posteriormente, foi pedido à estagiária um balanço de todas as actividades realizadas em 

2010, para apresentação no MBR - Monthly Business Review (reunião da Direcção RH 

com o Conselho Executivo). Deste modo, foi feita uma triagem dos programas 
realizados e elaborados gráficos correspondentes tanto ao número de participantes nas 

actividades, como ao report anual com a carga horária de formação por género e ainda 

relativamente à percentagem de trabalhadores por género em algumas temáticas.  



4.3 Actividades Desenvolvidas no âmbito da Conciliação Trabalho - 

Família 
 

A AXA reconhece como primordial a preocupação com aqueles que nela trabalham e 

por isso tem desenvolvido uma política de recursos humanos orientada para o Equilíbrio 

entre a Vida Pessoal e Profissional dos seus Colaboradores, com o objectivo de 

promover um bom ambiente de trabalho e uma maior qualidade de vida para todos. 

Esta preocupação assenta na convicção de que, com pessoas felizes e motivadas, a 

Empresa funciona melhor e obtém melhores resultados. 

 

Este ano, o Programa QVT na AXA está assente no Projecto Saúde Vida Activa, 

proposto e elaborado pela estagiária com indicações dadas pela orientadora, Directora 

de Consultoria de RH, Helena Santos, que inteirou a estagiária sobre aquilo que foi feito 

em anos interiores e sobre aquilo que gostaria que fosse concretizado este ano, ficando 

logo ali presentes algumas ideias. Após o que, a estagiária sentindo-se completamente 

envolvida no projecto, pesquisou e reflectiu de uma forma aturada e autónoma, 

realizando seguidamente, um relatório e respectivo PowerPoint, esclarecedor das 

actividades por ela consideradas adequadas e exequíveis, vindo esta proposta a ser 

validada pelo Conselho Executivo. (Anexo 4) 

 

Assim, surgiu o Projecto Saúde Vida Activa que, na sua essência, se dirigiu à saúde e ao 

bem-estar dos colaboradores e, que teve como finalidade alertar, informar, sensibilizar e 

mobilizar aqueles, para a adopção de práticas mais saudáveis, promovendo a 

comunicação e proporcionando um melhor relacionamento entre todos. 

 

De forma a dar conteúdo e concretização a este projecto, foram estabelecidos, para este 

ano, dois diferentes períodos, de um mês cada, nos edifícios centrais da AXA 

(Entreposto, Parque das Nações e Campo Alegre), onde em colaboração com os seus 

parceiros (Academia AXA, Clube de Colaboradores AXA e Fundação AXA Corações 

em Acção), decorreram actividades afins, que pretenderam estimular o bem-estar e a 

saúde dos Colaboradores, dando-lhes uma oportunidade de terem experiências únicas. 

 

Os períodos mensais referidos, denominados um de Pré-Férias (15 de Maio a 15 de 

Junho), com iniciativas direccionadas para o Bem-Estar e, outro de Pós-Férias 

(Outubro) mais ligado às questões da Saúde, onde terão lugar rastreios médicos e 

palestras relacionadas com este tema. 

A saúde, o bem-estar, a valorização do ser humano e a criação de oportunidades de 

desenvolvimento fazem parte das principais preocupações da AXA, pelo que a 

estagiária, procurou desenvolver este projecto, sempre com o intuito de optimizar esta 

linha de actuação, mas tentando, no dia-a-dia do colaborador, imprimir factores 

positivos a fim de potenciar novas acções e atitudes, comprometidas com um maior 

equilíbrio. 

 

Inicialmente, depois de estabelecidas as actividades, foi definida a sua calendarização 

em cada mês, registando-se na Rede RH toda essa informação em documento interno 

escalonado para o devido efeito. Após o registo das actividades procedeu-se a um 

contacto com possíveis parceiros, que pudessem colaborar na dinamização e/ou 

organização das iniciativas. Todos os elementos informativos sobre os parceiros 

contactados foram registados no documento interno – Rede RH (contactos de 

Parceiros), assim como todas as propostas recebidas, foram também devidamente 



analisadas pela estagiária, para conclusiva validação por parte da Consultora 

responsável pelo programa QVT. 

 

É importante referir que toda a informação respeitante ao programa QVT (contactos 

com parceiros, orçamentos apresentados, calendarização das actividades (figura 6), 

calendarização das consultoras entre outros documentos) se encontrava já devidamente 

identificada e organizada pela estagiária, na Rede RH, pois só assim seria possível o 

acesso por parte de toda a equipa da Consultoria RH. 

 

Figura 6 – Excerto do Mapa de Calendarização das actividades da QVT 

Fonte: AXA Portugal, 2011.  

 

Na medida em que as actividades se iam estabelecendo com os parceiros, a estagiária 

procedeu à elaboração da Divulgação Interna (Anexo 5), através de documento que 

continha todas as acções que ocorreram durante o período em causa, no qual também 

constava um texto descritivo da iniciativa com indicações sobre os locais onde se 

realizavam as actividades e as datas de inscrição para as mesmas (para os casos em que 

existia limite de vagas e também para que no final fosse possível uma contabilização 

referente ao número de colaboradores que aderiram às iniciativas).  

 

Sempre que possível, os parceiros integrantes da Empresa, como é o caso do Clube de 

Colaboradores AXA, Academia AXA e a Fundação AXA Corações em Acção também 

definiram acções em paralelo. Caso existissem actividades promovidas por alguns 

desses parceiros, o texto de divulgação teria de ser validado pela Consultora 

Responsável do Programa assim como, pelo respectivo parceiro. 

 

Após análise e validação das propostas apresentadas, procedeu-se ao tratamento de toda 

a parte logística relativa a cada actividade. Uma vez que todas estas acções tiveram, por 

norma, de ocorrer nos três edifícios da AXA Portugal, os procedimentos a tomar foram 

decididos de igual modo, para cada um destes. Nesse sentido, e dependendo da 

actividade, foi necessário gerir com eficácia, todo o procedimento inerente à reserva de 

salas e providenciar elevado número de material logístico que cada parceiro solicitava. 

 



Para que todos os procedimentos fossem assumidos em cada um dos edifícios AXA, de 

igual maneira, numa determinada actividade, foi realizada uma conference call com 

toda a equipa de Consultoria RH, a fim de se articularem todas as acções para o sucesso 

desse efeito. 

 

Período Pré-Férias – Sinta-se Bem! 

 

No mês de Maio/Junho foram organizadas diversas iniciativas, tais como: Oficina de 

Macrobiótica, Aula de Salsa, Workshop de Feng Shui, Aula de Yoga, Oficina das Ideias 

Criativas, Colheita de Sangue, Campanha de sensibilização para a utilização do Ar 

Condicionado e entrega de Medicamentos fora de uso (estas últimas promovidas uma 

pela Academia AXA e outra pelo Clube de Colaboradores). 

 

Como foi referido anteriormente, para cada actividade foi necessário verificar qual o 

material logístico necessário para cada acção.  

 

No caso da Colheita de Sangue que se realizou no edifício AXA do Parque das Nações 

em parceria com o Instituto Português do Sangue, foi necessário divulgar uma notícia 

prévia, para que todos os trabalhadores se pudessem inscrever. Após recebidas as 

inscrições, a estagiária enviou para cada colaborador a informação da hora a que seria 

feita a sua colheita de sangue, sendo respeitada a ordem de inscrição para que a acção 

decorresse de forma organizada e sem percas de tempo, evitando aglomerações de 

colaboradores. 

 

Seguidamente, a estagiária elaborou uma lista com todos os nomes dos participantes 

inscritos, dando conhecimento aos mesmos para que estes seguissem a ordem prevista e 

se organizassem melhor nas suas funções. Contudo, tendo em conta o cariz social e o 

objectivo desta iniciativa, foi facultada ainda a possibilidade de aderir à colheita no 

próprio dia, tentando colmatar qualquer imprevisto dos colaboradores, permitindo-lhes 

mais uma vez associarem-se a este acto voluntário. 

 

No dia da Colheita, a estagiária recebeu os dadores encaminhando-os para um 

questionário fornecido pelo Instituto Português do Sangue e a par disto, foi registando a 

presença de cada um. No final, verificou-se a esperada adesão de bastantes mais 

colaboradores do que aqueles que estavam inscritos; a estagiária recolheu a informação 

referente a todas as inscrições e procedeu à actualização do documento na Rede RH. 

 

Também para a aula de Yoga foi estabelecido um prazo de inscrição, sendo essas 

efectuadas directamente para o e-mail da estagiária, que registava em documento 

próprio para o efeito. Depois de recebida a inscrição, a estagiária enviou para cada 

pessoa um e-mail com a confirmação da inscrição, agradecendo a participação e 

fazendo o reforço informativo do local e hora em que decorreria a acção, para assim os 

colaboradores sentirem mais valorizada a sua participação.  

 

Para as restantes iniciativas não foi necessária inscrição, ficando alargadas a todos os 

colaboradores que quisessem participar, tendo em conta o facto de não existir material 

limitado para a execução. 

 

Após as actividades a estagiária recolheu, junto das Consultoras que estiveram a 

acompanhar o Programa QVT em cada edifício, a informação de como as acções tinham 



decorrido, para posteriormente elaborar uma divulgação interna final, na qual, foi 

colocado o número de participantes, o feedback recebido após as actividades, sugestões 

a considerar futuramente e algumas fotografias que registaram os momentos vividos 

(Anexo 6). 

 

Para além dos edifícios, onde decorreram as iniciativas, a AXA Portugal dispõe de 

Pontos e Lojas por todo o país. Desta forma e, dado os constrangimentos logísticos, nem 

sempre será possível a realização das actividades programadas para cada mês nestes 

espaços AXA. Por esse facto, durante o mês do Programa da QVT foi elaborado pela 

estagiária um folheto dedicado ao mês em questão, sendo este oferecido juntamente 

com um brinde a cada colaborador presente nos referidos Pontos e Lojas. No mês do 

Bem-Estar foi oferecida uma bolsa multiusos, na qual figurava o logótipo da AXA 

Portugal, bem como a menção ao programa Qualidade de Vida no Trabalho.  

 

Por outro lado, e uma vez que o estágio terminou a 9 de Junho, a estagiária não pode 

comparecer nas actividades programadas para o período seguinte. No entanto todas as 

actividades ficaram definidas antes do estágio terminar, sendo todo o processo de 

divulgação interna realizado. 

 

Para a consolidação do Programa, a estagiária elaborou paralelamente duas notícias para 

divulgação na intranet: a primeira, relativa a uma melhor qualidade de vida em diversas 

áreas do ser humano (física, emocional, existencial), e a segunda, dedicada à preparação 

para o regresso ao trabalho/pós-férias, com sugestões na ajuda a uma melhor integração 

sócio-laboral, a que foi agregado um estudo da Associação Internacional da Gestão do 

Stress (Anexo 7). 

 

Ainda neste âmbito, a estagiária elaborou, por iniciativa própria, um Manual de Boas 

Práticas, contendo princípios gerais para uma melhor Conciliação entre Vida 

Profissional e Vida Familiar. Este manual foi conseguido através de um trabalho de 

investigação, leitura de artigos práticos e académicos e teve como objectivo funcionar 

como material de suporte às actividades de consultoria na organização. Este manual 

contém medidas estratégicas que se devem pôr em prática nas organizações, para que o 

trabalho seja realizado de forma mais agradável, tendo em consideração princípios 

referentes à criação de serviços de acolhimento de crianças, de prestação de cuidados a 

idosos, licenças para pais trabalhadores e mães trabalhadoras, incentivo à maior 

participação do pai na vida familiar, flexibilização da organização do trabalho e 

igualdade de oportunidades entre mulheres e homens.  

4.4 Actividades Desenvolvidas no âmbito da Parentalidade 
 

Para uma melhor prática de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, bem como de 

igualdade de oportunidades dos colaboradores na AXA Portugal, através de uma 

política de Diversidade e Inclusão no âmbito da Parentalidade, foi sugerido à estagiária 

que elaborasse um Manual de Protecção Social de Parentalidade para todos os 
colaboradores, para posterior divulgação deste na intranet.  

 

Assim, a estagiária procurou que no Manual constassem todas as informações acerca da 

Protecção Social da Parentalidade, através de subsídios (a quem são atribuídos, quando 

são atribuídos e o respectivo montante diário), outros direitos de parentalidade, 

condições de acesso aos subsídios, requerimento dos subsídios, prazo de entrega, 



deveres dos beneficiários e acumulação de subsídios. Neste sentido, para elaboração do 

manual foi necessário realizar pesquisas ao nível do Direito do Trabalho e sobre a Lei nº 

7/2009, entre outras.  

 

Este manual permitirá aos colaboradores terem acesso a informações de apoio primário 

sobre a parentalidade, bem como alertar, comunicar e dar esclarecimento sobre alguns 

elementos informativos acerca dos direitos e deveres daqueles, a fim de estarem 

receptivos à adopção de uma partilha mais adequada do trabalho não remunerado entre 

géneros. 

 

Neste âmbito, foi também redigido pela estagiária um relatório sobre a Partilha por 

Homens e Mulheres do Trabalho não Pago – Os Estereótipos, com o intuito de 

sensibilizar os colaboradores para o trabalho remunerado e não remunerado por género 

através da reprodução do vídeo da CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego) na TV AXA. 

 

Este vídeo intitulado “Igualdade entre Mulheres e Homens no Trabalho e no Emprego – 

indicadores” promove, incentiva e fomenta o desenvolvimento de uma política de 

igualdade de oportunidades através de indicadores, necessária para reconhecer que o 

futuro da humanidade passará naturalmente por uma aproximação e construção óbvia de 

uma cultura baseada na conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal.  

4. 5 Outras Actividades 
 

Além das actividades descritas, a estagiária desenvolveu outras que considerou 

importantes descrever neste relatório. Assim, a estagiária tornou-se responsável pela 

recepção e acompanhamento de uma aluna de Mestrado que se mostrou interessada 

pelas boas práticas e toda a política de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal 

desenvolvida na AXA, tema que pretende abordar na sua tese. Inicialmente, a estagiária 

procedeu ao agendamento das entrevistas da aluna com os colaboradores, bem como ao 

estabelecimento dos contactos para que tudo fosse desenvolvido nos respectivos 

trâmites, mostrando-se inteiramente disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

 

A estagiária teve ainda oportunidade de realizar um estudo, com o objectivo de 

promover novas formas flexíveis de trabalho, tendo em conta o equilíbrio no género. 

Este estudo incidiu na caracterização da nova economia baseada numa reorganização do 

trabalho, mais flexível e adaptável à oportunidade de carreira para a inserção da Mulher 

no mercado de trabalho em condições igualitárias em relação ao Homem. Para além 

disso, este trabalho explora a criação de novas modalidades de emprego, fazendo ainda 

referência a alguns resultados do Projecto de Investigação “Formas Flexíveis de 

Emprego: Riscos e Oportunidades” do SOCIUS, Centro de Investigação em Sociologia 

Económica e das Organizações.  

 

Outra das actividades desenvolvidas pela estagiária passou por dar resposta a questões 
postas pelo European Business Awards. Esta entidade questionava sobre a razão da 

AXA merecer este prémio, sobre quais os valores da organização e política em relação 

aos seus recursos humanos e ao seu contínuo desenvolvimento e, ainda sobre quais as 

inovações significativas de RH introduzidas ao longo dos últimos dois anos e o seu 

impacto nos colaboradores. 

 



A estagiária não podia deixar de referir a sua participação na reunião trimestral sobre 

Diversidade e Inclusão, que reuniu colaboradores de todos os edifícios AXA, a quem foi 

pedido um compromisso de honra com votos de uma participação fortemente marcante 

e inovadora no painel das comunicações a realizar. Importa referir que a estagiária 

idealizou e estruturou o documento de compromisso acima referido. 

V - Reflexão sobre o contributo do Estágio para o Desenvolvimento 

Pessoal e Profissional 
 

Após quatro meses de grande envolvimento na organização torna-se pertinente fazer um 

balanço final, uma reflexão sobre a experiência e aprendizagens efectuadas na Direcção 

de Recursos Humanos, na área de Consultoria de Recursos Humanos da AXA Portugal, 

assim como apontar aspectos que considerei afectarem de algum modo a gestão das 

actividades propostas. 

 

A transição da vida académica para a vida profissional é sempre um processo que requer 

uma total disponibilidade de adaptação e atenção ao novo meio.  

O estágio realizado tornou possível o contacto com a realidade laboral e serviu 

essencialmente como fonte de aprendizagem em várias vertentes dentro da 

Responsabilidade Social das empresas. De um modo geral, realça-se como mais 

relevante uma aprendizagem global das várias etapas do Programa Qualidade de Vida 

no Trabalho. 

Mais especificamente tomou-se conhecimento de como construir e organizar 

metodicamente um projecto de elevada responsabilidade e verdadeiramente carismático 

para a empresa. Por outro lado, também o projecto do Espaço “Sentir” foi 

cuidadosamente pensado para que a empresa atingisse um ponto alto, na medida em que 

viesse a ultrapassar barreiras comuns para proporcionar aos seus colaboradores maiores 

níveis de vitalidade e bem-estar associados a este espaço inovador. 

 

Inicialmente, senti algum “receio” em colaborar no projecto da Qualidade de Vida no 

Trabalho, uma vez que esta temática não estava prevista no plano de estágio, já que 

assim, tinha de conciliar esta com a da Diversidade e coordenar todos os projectos onde 

estava inserida. Contudo, devido ao acolhimento feito pela AXA Portugal e à fácil 

integração na consultoria RH, resultante de uma predisposição de todos os membros 

para ajudar sempre que necessário e da minha vontade em retribuir com o meu maior 

sentido de responsabilidade e organização, o receio inicial foi completamente 

ultrapassado com facilidade. Rapidamente integrada, ganhei um nível de confiança e 

satisfação que foi crescendo gradualmente. A par disto, estas áreas de responsabilidade 

social das empresas, foram sempre áreas que me atraíram bastante e com as quais 

sempre tive interesse em colaborar e participar, também por influência da leitura de 

artigos relativos a esta área de Recursos Humanos. 

 

Ao nível das políticas internas, redes sociais e poderes hierárquicos foi fácil perceber 

que todos interagem de igual para igual. À excepção de períodos de maior carga laboral 

que possam exigir maior concentração em tarefas específicas (ex: criação de programas 

de consultoria à medida; vídeo conferências), ambos os directores têm uma política de 

porta aberta e mostraram-se muito disponíveis porque também sentiram, da minha parte 

como estagiária, uma total entrega ao trabalho, como se verificou pelos sucessivos 

prolongamentos a que o meu estágio esteve sujeito.  

 



De um modo geral, ao longo do estágio houve a oportunidade de tomar conhecimentos 

de uma série de novas aprendizagens. Para além de ter tido contacto pela primeira vez 

com uma série de novas situações, noutras detinha já algum conhecimento (ao nível 

teórico), adquiridos durante o Mestrado. 

De facto, a grande mais-valia do estágio é conseguirmos colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do mestrado. Durante alguns momentos do 

estágio houve a possibilidade de o fazer, e quando confrontada com algumas situações, 

pude reportar-me ao que tinha aprendido anteriormente, tendo recorrido a apontamentos 

e trabalhos realizados. 

 

O período do Estágio Curricular representou uma experiência bastante enriquecedora 

quer a nível pessoal quer a nível profissional. Foram interiorizadas competências 

técnicas e pessoais que, daqui para a frente, irão possibilitar encarar futuros desafios 

profissionais. O enriquecimento pessoal e profissional gerou principalmente 

competências nos diversos domínios do saber técnico (saber-fazer), conhecimento 

(saber-saber), e comportamental (saber-ser). 

Relativamente às competências do saber-fazer, que corresponde aos conhecimentos e 

competências para desempenhar as tarefas, destacam-se o programar e o acompanhar 

das acções do programa da Qualidade de Vida no Trabalho, o projecto do Espaço Sentir, 

o plano de comunicação para a Diversidade bem a Integração em projectos de 

Responsabilidade Social.  

 

O Estágio permitiu ainda adquirir conhecimentos ao nível do saber-saber, que se 

referem aos conhecimentos gerais e específicos indispensáveis ao exercício de uma 

função, relacionados principalmente com a área dos Seguros e Protecção Financeira, 

uma vez que, esta é a área de negócio da empresa.  

Por último, ao nível do saber-ser, que tem enfoque nas atitudes comportamentais e 

modos de estar adequados à função e à organização, este foi sem dúvida um dos 

domínios mais desenvolvidos. Outro dos pontos fortes desta experiência enquanto 

aprendizagem foi também a oportunidade que a organização deu para, no âmbito da 

mesma, desenvolver trabalhos, promovendo a minha autonomia e criatividade. 

 

Uma maior confiança na execução das acções que me iam sendo colocadas, levaram-me 

a atingir uma atitude proactiva e autónoma para a realização de novas tarefas. Foi 

também importante o desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipa; saber 

escutar os outros, colocando questões de forma adequada sempre que surgissem 

dúvidas, para que todas estas fossem esclarecidas e dessa forma o trabalho em questão 

fosse desenvolvido de forma correcta e estruturada; aumento da capacidade de tomar 

decisões de forma assertiva e também de saber lidar com situações inesperadas, fazendo 

com que as mesmas fossem resolvidas da melhor forma. 

 

Ao longo do estágio as dificuldades sentidas recaíram sobretudo pela diversidade de 

informação recebida, sendo fundamental uma eficaz gestão do tempo na realização das 

tarefas bem como o estabelecimento de prioridades. Posto que, inicialmente no estágio 

também estive que lidar com alguma lentidão e falta de comunicação com a orientadora, 

alternando com outras fases em que havia uma sobrecarga de trabalho e exaustão na 

conciliação dos projectos onde me encontrava inserida. Contudo, sempre procurei 

ultrapassar as dificuldades e encontrar equilíbrio satisfatório entre todos os elementos da 

área de Consultoria RH, pois o trabalho que me foi sendo solicitado não provinha 

somente da orientadora. 



No entanto todas as actividades presentes no Plano de Estágio, foram importantes ao 

longo destes quatro meses. De todas elas foi possível retirar uma experiência que será 

fundamental na inserção da vida profissional, permitindo verificar a importância da 

Gestão de Recursos Humanos num ambiente organizacional. 

 

O Estágio Curricular teve também um grande contributo pessoal, importante ao nível da 

comunicação, pois permitiu-me desenvolver uma certa agilidade no contacto sócio-

laboral, adaptar-me rapidamente a situações imprevistas, utilizando sempre a linguagem 

mais apropriada. 

 

Foi ainda importante ter participado em algumas reuniões operacionais da Consultoria 

dos RH, ficando a par de todos os procedimentos que iam recorrendo, que contribuíram 

para uma diversificada aprendizagem contínua. Tive ainda a oportunidade de visualizar 

uma peça de teatro organizada pelos Colaboradores de Elevado Potencial, os chamados 

Alfas da Empresa, a qual alertou para a Responsabilidade Corporativa e 

Desenvolvimento Sustentável. De maneira informal e divertida, foram retratadas 

situações do quotidiano da actividade seguradora onde a responsabilidade individual 

assume um papel preponderante no reconhecimento da AXA como empresa socialmente 

responsável. 

 

Também a participação em conferências, como a do Projecto “Conciliação” coordenado 

pelo Instituto de Ciências da Família, e uma outra organizada pela Comissão para a 

Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), foram bastante motivadoras e 

interessantes, contribuindo para dar outra dimensão ao meu conhecimento relativo à 

Responsabilidade Social. 

Em suma, todo o período do estágio Curricular foi enriquecedor e gratificante, porque 

me colocou perante uma nova realidade, que eu à muito ansiava. Assim permitiu-me 

sair com uma maior confiança no futuro da minha vida profissional. 

VI - Conclusão 
 

O objectivo principal deste estágio consistiu em proporcionar à estagiária a 

oportunidade de colocar em práticas os conhecimentos adquiridos ao longo do seu 

Mestrado, permitindo um crescimento a nível pessoal e profissional. 

 

Um dos objectivos do estágio curricular é promover aos alunos um primeiro contacto 

com a realidade laboral e posteriormente a entrada no mercado de trabalho, 

possibilitando-lhes a aplicação de todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos 

no decorrer do mestrado. Tendo em conta que se apresenta como primeira experiência 

profissional, é crucial que se revele positiva e que possibilite obter o maior número de 

informação e conhecimento. Neste caso concreto, o objectivo foi plenamente atingido, 

considerando esta, uma experiência bastante positiva em termos de preparação para o 

mercado de trabalho.  

 
Para além dos conhecimentos adquiridos no decorrer do estágio, a estagiária foi capaz 

de desenvolver o seu nível de confiança e autonomia na realização de tarefas, tornando-

se num elemento que contribuiu para a realização de diversas iniciativas no âmbito da 

Diversidade e Inclusão e Responsabilidade Social. A estagiária conseguiu também 

expandir e demonstrar competências comportamentais como disciplina, métodos de 

trabalho e gestão do tempo. 



O estágio na Direcção de Recursos Humanos, na área de Consultoria RH da AXA 

Portugal proporcionou um grande desenvolvimento em termos profissionais e pessoais, 

na medida em que possibilitou uma constante interacção com as actividades 

desenvolvidas na Consultoria e acima de tudo uma constante interacção com 

colaboradores, o que promove um maior índice de maturidade e responsabilidade, para 

além de estimular a capacidade de comunicação. 

 

O plano apresentado, promoveu à estagiária a passagem por todo um momento inicial 

de aprendizagem e primeiro contacto com tudo o que envolve o dia-a-dia da empresa. E 

posteriormente a passagem para uma segunda fase de actuação, com supervisão, onde é 

adquirida alguma autonomia no que diz respeito às tarefas realizadas e onde se observa 

um depositar de confiança e aposta nas capacidades enquanto estagiária da organização. 

 

Nesse sentido, é notória a importância da realização do estágio para que os alunos 

possam relacionar os conhecimentos adquiridos ao longo do seu Mestrado com a 

realidade de uma organização, facilitando a sua integração no mercado de trabalho. 

 

Os RH visam proporcionar valor acrescentado dentro de uma Empresa, nesse sentido foi 

fundamental a percepção da importância da Responsabilidade Social, uma vez que 

colaboradores mais motivados e satisfeitos são considerados uma mais-valia para as 

organizações. 

 

Ao contrário do que se possa pensar à partida, o facto do estágio ter tido lugar numa 

organização multinacional, não constituiu de modo algum uma desvantagem. Para além 

de existir um grande acompanhamento por parte da organização, o qual possibilita um 

maior desenvolvimento das capacidades da estagiária, houve a possibilidade de criar e 

alargar uma rede de conhecimentos. 

 

O Programa Qualidade de Vida no Trabalho é considerado um programa maduro que 

abrange aspectos diversos como a gestão flexível de horários, o teletrabalho, a semana 

sénior, dispensa no dia de aniversário, o subsídio de infantário, o serviço de massagens, 

entre outros. 

 

Segundo a orientadora, Helena Santos, não se podia deixar de referir que a AXA 

Portugal é considerada um exemplo a seguir dentro do Grupo em termos de 

implementação da Estratégia de Responsabilidade Corporativa, fruto de um conjunto de 

factores que tem contribuído para a manutenção do elevado envolvimento dos 

colaboradores, seguindo algumas linhas de actuação, tais como: considerar o talento 

como um activo estratégico, desenvolvendo-o de forma diferencial e contínua, 

capitalizar na diversidade da força de trabalho multigeracional, potenciar a 

aprendizagem e a gestão do conhecimento, através de uma renovada estratégia de 

formação, capitalizar o uso da tecnologia (e-learning), incrementar o compromisso e 

envolvimento para com a empresa para melhorar o desempenho e a retenção, 

desenvolver a capacidade de liderança. Por outro lado, destaca-se o conjunto de práticas 

que a AXA tem desenvolvido ao longo dos últimos anos no âmbito do equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional. 

 

Em conclusão, a realização deste estágio permitiu conhecer no “terreno” a importância 

dos Recursos Humanos dentro de uma organização, sendo esta área fundamental, pois 



só assim será possível gerir com eficácia uma organização, uma vez que os RH podem 

ser considerados o “pilar” das organizações. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Organograma da AXA Portugal 
 

Fonte: AXA Portugal, 2010. 



Anexo 2 – Dinamização do Espaço “Sentir” 
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 Este tipo de actividade cria um ambiente favorável ao convívio, à reflexão e ao 

conhecimento de si mesmo.

 As pessoas ficam mais concentradas no serviço, menos ansiosas, relaxadas e passam a 

trabalhar com mais vontade e entusiasmo. É uma forma de auto-conhecimento, em que 

as pessoas passam a descobrir se estão felizes com aquilo que fazem e qual a forma de 

melhorar os seus rendimentos.

A meditação, se bem feita e com frequência, implica mudanças de 

posturas e de atitudes diante da vida que influem beneficamente na 

saúde física e mental

Espaço Sentir
A Importância da Meditação
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Ser diferente… Meditando!

 Consideramos a meditação como o 

programa mais simples, natural e de 

melhor custo-benefício, com metas de 

qualidade e de optimização para o 

desenvolvimento dos recursos humanos.

 O seu benefício positivo afecta toda a 

vida do colaborador, valorizando cada vez 

mais as relações íntimas, sociais e 

pessoais.

 Devemos reflectir sobre questões como 

olhar para o colaborador de forma 

companheira e humana e pensar 

clientes.

Práticas 

aperfeiçoadas, 

ética garantida,

resultados com mais 

facilidade
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Dinamização do Espaço Sentir…

Meditação em grupos ou 
individualizada – prática utilizada para 
gerar bem-estar, ganhar energia e 
eliminar a depressão;

Áudio Meditação – meditação 
conduzida por uma gravação com a 
voz do instrutor;

Meditação Visualizada – exibição de   
vídeos com conteúdos: para meditação, 
instrução, de apoio, estímulo ao 
colaborador, melhorar a auto-estima, 
entre outras informações de utilidade 
para os colaboradores e a AXA;
Cantinho da Meditação – colaborador  

pode meditar durante trinta minutos ou 
relaxar, ler ou fazer o que quiser em 
horário livre dentro do trabalho;

Respiração Consciente – método 
simples que reduz níveis de stress e 
ansiedade;
Terapias naturais;

Chá da tarde com carta variada;
Palestras, debates, fóruns de discussão 

e entendimento.

Para promover este programa de qualidade e diversidade, pretendemos convidar oradores/instituições, 

que poderão fazer partilhas sobre técnicas de meditação, life coaching, etc.

Dentro de uma ideia de funcionalidade, podem ser promovidas Acções:
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Na AXA queremos ser diferentes! 

Venha conhecer o nosso “Espaço Sentir”

Assuma uma atitude optimista, mesmo quando nem tudo corre bem, faz toda a diferença! 

É importante assumir um comprometimento com tudo aquilo que fazemos, 

especialmente se o que fazemos é para o nosso crescimento e melhoria.

Proponha-se a um exercício diário, pare e comece a pensar no silêncio!

Consideramos a meditação como o programa mais simples, natural e de melhor custo-benefício, 

com metas de qualidade e de optimização para o desenvolvimento dos recursos humanos.

Tão fácil de dizer, quão difícil de fazer. Mas temos que insistir, teimar, tentar. É por isso 

que a AXA apresenta agora o “Espaço Sentir”… que consiste em inserir uma sala de  

meditação aberta todos os dias, destinada a todos os que quiserem ou tiverem 

necessidade de ter um momento para si próprio. 
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Seja Diferente… Meditando!

O Objectivo deste Programa seria eliminar e prevenir problemas e promover o equilíbrio, 

progresso e realização de cada um de nós.

Algumas Iniciativas:                                            

Terapias Naturais

Meditação Visualizada 

com Vídeo

Palestras, debates

Respiração Consciente

Áudio Meditação

Chá da tarde

Queremos melhorar os níveis de Saúde, Vitalidade e Criatividade 

de cada indivíduo dentro da AXA
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Decida-se a entrar no “Espaço Sentir”

Basta relaxar durante um bocadinho e acredite que terá um dia muito mais agradável…

Respire fundo e quando expirar imagine que está a deitar fora todos os seus problemas.

Talvez tenha muitas dúvidas quanto a este espaço, talvez  sinta algum desconforto ou 
inquietação… Já pensou que é a única pessoa capaz de definir o seu próprio sentido 
de qualidade de vida?

Juntos vamos transformar o “Espaço Sentir” numa prática rotineira…

Aproveite esta oportunidade e Aprenda a fazer deste Espaço Seu…

De que é que está a espera? É tão simples: faça um sorriso, de orelha 

a orelha, e sinta-se Bem…

Temos de acreditar que merecemos o melhor da vida!



Anexo 3 – Focus Group do Espaço “Sentir” 
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Decida-se a entrar no “Espaço Sentir”

Talvez tenha muitas dúvidas quanto a este espaço, talvez  sinta algum desconforto ou 
inquietação… Qualidade de Vida é uma questão de mudança de hábitos…depende das 
acções de hoje para um futuro melhor amanhã!

De que é que está a espera? É tão simples: 

faça um sorriso, de orelha a orelha, e sinta-se Bem…

Temos de acreditar que merecemos o melhor da vida!

Direcção Geral de Recursos Humanos
Tema específico apresentado em QBR1: Espaço Sentir

 Próximos Passos:

Focus grupo – 2 questões
Validação da dinamização do Espaço “Sentir”

Comunicação e inauguração!

4 Espaço Sentir - focus Group

Feedback do Focus Grupo

Enigmas para resolver

Workshop de

Gestão Emocional

Workshop de pintura, 

fotografia, leitura
Lista de indicações e regras

Quadros disponíveis 

para pintar em conjunto

Contos escritos em conjunto

Algumas ideias para os 5 sentidos:

Ouvir: música com sons de pássaros, praia, campo; passar música de escolhas de colaboradores

Tacto: Caixa fechada onde introduzimos as mãos e sentimos materiais diferentes; pedras, água…; zona 

de materiais dando a possibilidade de criar as suas próprias esculturas, puzzles

Sabor: Chás, água (Chá da tarde)

Olhar: fotografias, frases, esculturas, livros, aquário, quadros com paisagens

Olfacto: Aromas de outras paragens: em caixas com aroma a café, chocolate, alfazema…

TV com canal ZEN ou 

Pen na TV

Life coach



Anexo 4 – Programa Qualidade de Vida no Trabalho 2011 

 



                                                                                                                                        

Anexo 5 – Divulgação interna das Iniciativas do Programa QVT 

 

Programa Qualidade de Vida 

Saúde Vida Activa! 
Queremos que viva com mais Alegria e Saúde…  

                                                       Queremos que se Sinta Bem e que Pense em si! 

Pense em descansar... Relaxar... Viajar com a família... 

Finalmente, depois de um duro período de trabalho e de obrigações, chegou a hora do “descanso do 

guerreiro”. As férias chegaram! 

Este período é fundamental para “recarregar baterias”, reequilibrar todas as energias gastas e recomeçar o 

trabalho com maior disposição… O ideal é que saia de férias e que estas não lhe causem nenhum tipo de 

stress, ansiedade ou angústia.  

Lembre-se que Corpo e Mente descansados são sinónimos de maior produtividade! 

Por isso… aproveite e goze com satisfação as suas merecidas férias! 

Actividades a decorrerem durante os meses de Maio e Junho: 

Workshop sobre Macrobiótica 

Sabia que a Macrobiótica é considerada como uma das abordagens naturais à saúde com mais provas dadas? 
Vários são os casos de pessoas que, um pouco por todo o mundo, recuperam de patologias diversas graças a 

mudanças consistentes do seu padrão alimentar. Os princípios nutricionais modernos têm-se aproximado cada vez 

mais das recomendações macrobióticas e os estudos científicos referem a Macrobiótica como sendo uma das terapias 

complementares mais eficazes na prevenção e recuperação de determinadas doenças. 
Aprenda ideias básicas e ferramentas úteis para cuidar de si e assuma a responsabilidade pela sua saúde 

transformando a sua vida. 

Queremos dar-lhe a conhecer a Macrobiótica de forma simples e acessível, assim como a possibilidade de poder vir a 

degustar alguns dos seus sabores!  

Apareça no local divulgado das 15:30h às 17:30h e desfrute de um momento de convívio e 

descontracção! 

- Parque das Nações: 19/5 – Sala Espanha – Piso 1 (Elipse) 

- Entreposto: 18/5 – Copa 4º Piso  
- Campo Alegre: 31/5 – Refeitório da AXA 

 

Feng Shui… um valioso contributo para a sua harmonia!  
O Feng Shui é a disciplina que nos ajuda a harmonizar os diferentes ambientes que utilizamos no dia-a-
dia, de forma a podermos aproveitar o seu potencial e retirar o maior partido deles. Venha participar 

neste workshop eminentemente prático, recheado de exemplos e casos interessantes que poderão servir de inspiração 

para a sua vida quotidiana! 

Por apenas uma hora, junte-se a esta iniciativa e aprenda a aplicar a sabedoria do Feng Shui no seu próprio espaço 
para promover uma vida mais harmoniosa. 

Apareça num dos edifícios de Lisboa e Porto das 16h às 17h. 

- Parque das Nações: 30/05 - Sala Porto – 2º Piso (Elipse) 

- Entreposto: 31/05 – Sala de Vídeo do 4º Piso 

- Campo Alegre: 06/06 – Sala 20 

 

Aula de Yoga 

Como anda a sua saúde? O que pode fazer para a melhorar? 
Participe nesta aula de Yoga para uma maior qualidade da sua vida! 

Acreditamos que um bom equilíbrio ajuda a reduzir os níveis de stress, a reforçar o diálogo e a tolerância, a 

estimular a cooperação e o comprometimento e a intensificar o envolvimento e a dedicação. 

Equilibrar a energia do corpo com a energia da mente é uma filosofia oriental que tem conquistado cada vez mais 
adeptos ocidentais.  

 

Porque não experimentar? Afinal, é preciso aprender a relaxar num mundo globalizado! 

Junte-se a nós e desfrute deste momento para relaxar!  
Temos os colchões para si, só precisa de levar a roupa e o calçado com que se sinta confortável! Tente não comer 

nada 2 horas antes da aula! 

Para garantir o seu lugar, inscreva-se até ao final do dia 18 Maio (inscrições limitadas), através do e-mail 

ines.conceicao@axa.pt. 

Apareça num dos edifícios de Lisboa e Porto das 16h às 17h. 

- Parque das Nações: 20/5 - Sala Porto - 2º Piso (Elipse) 

- Campo Alegre: 02/6 - Sala 20  
- Entreposto: 03/6 - Ginásio do Clube de Colaboradores AXA 



2 

 

 

 

Aula de Salsa 
O que gostaria muito de fazer, mas não tem tempo? 

Quanto tempo tem para si mesmo? Para fazer as coisas que gosta? 

Salsa é uma palavra espanhola que quando traduzida, dá "tempero", pois espelha um sabor 

latino e exótico… A Salsa traz consigo a música, o movimento e toda a experiência que ela 
proporciona! 

Desenvolve as habilidades de consciência corporal, de coordenação motora, aumenta a 

autoconfiança e a auto-estima… 

Apareça das 15:30h às 17:00h e divirta-se connosco! Venha dar ritmo à sua Vida… e aproveite esta 

oportunidade! 

- Parque das Nações: 17/5 – Espaço Conhecimento (Auditório) – Piso 0 

- Campo Alegre: 20/5 – Sala do 2º Piso 

- Entreposto: 23/5 – Ginásio do Clube de Colaboradores AXA 

 

Oficina das Ideias Criativas – 1 de Junho 

Queremos que passe este Dia Mundial da Criança com os/as seus/as filhos/as!   

Nesta tarde traga-os/as à AXA e viva um momento de descontração, alegria e convívio! 
Venha com fotografias dos que lhe são mais chegados e Partilhe connosco os seus melhores momentos! 

Temos um espaço na AXA em cada um dos edifícios centrais onde poderá expor, sempre que quiser, 

uma fotografia da sua família…  

Apareça no local divulgado a partir das 16.00h e lanche connosco e com os/as seus/as filhos/as! 
- Parque das Nações: Sala Millesines, que fica dentro do espaço do refeitório; 

- Entreposto: Corredor de passagem para a Copa do 4º Piso, junto ao Multibanco, de frente para a Logística (para a 

colocação das fotografias) e lanche no corredor das molduras (4º Piso); 

- Campo Alegre: Espaço Galeria junto à Loja do Porto, junto aos elevadores. 

 

Dádiva de Sangue – 8 de Junho 
Dada a causa humanitária de que se reveste esta iniciativa, a AXA em parceria com o Instituto Português do Sangue 

(IPS) irá, uma vez mais, promover a “Colheita de Sangue” em dois períodos do ano (Maio/Junho e Outubro). 
Por impossibilidade de agenda disponível por parte do Núcleo do Porto do Instituto Português do Sangue, durante o 

mês de Maio/Junho, a colheita apenas irá realizar-se em Lisboa. 

Contudo, no próximo mês de Outubro, voltaremos a ter a visita do Instituto Português do Sangue, desta vez em 

Lisboa e no Porto, em data a comunicar.  
Por questões de logística exigidas pelo IPS, iremos realizar a colheita do sangue apenas no edifício do Parque das 

Nações, das 9:00h às 12:30h no nosso Espaço Conhecimento (Auditório), pelo que convidamos todos/as os/as 

colaboradores/as do Edif. do Entreposto a contribuírem para esta causa. 

Todos os dias são bons para dar sangue! Hoje será um bom dia para dar… 

Para se inscrever envie um e-mail para Inês Conceição (ines.conceicao@axa.pt), até ao próximo dia 03 de 

Junho. 

 

 

 

 

Academia AXA - Campanha de Sensibilização Utilização do AC 

O ar condicionado é fundamental para o conforto térmico dos colaboradores, principalmente em Open Space. Mas 
para garantir o conforto, é importante que seja utilizado de forma correcta. Participe na campanha de sensibilização 

da utilização do AC que a CSHST irá realizar no Entreposto no próximo dia 17 de Maio e descubra como utilizar 

estes aparelhos a bem do seu conforto e saúde. 

 

Clube de Colaboradores AXA 

MAIO MÊS DO AMBIENTE – 16 a 20 de Maio - ENTREGUE OS MEDICAMENTOS FORA DE USO E 

TRATE DO AMBIENTE 

Os medicamentos serão incinerados e as embalagens recicladas de forma segura e respeitando o ambiente. 
Em 2010, foram comunicadas ao INEM 15000 situações de intoxicação com medicamentos fora de prazo envolvendo 

crianças. Evite o acesso das crianças a embalagens de medicamentos e ajude a preservar o ambiente. 

Deposite os medicamentos e as suas embalagens nos contentores disponíveis ou envie para o Clube (Lisboa ou 
Porto). Os contentores estarão durante toda esta semana nos edifícios de Lisboa (Entreposto - Clube / Parque das 

Nações - refeitório e Marquês de Pombal - Loja) e no Porto (Campo Alegre). 

Esta campanha de recolha só foi possível com a colaboração das Farmácias SALUS (Lisboa) e Campo Alegre (Porto) 

com quem temos protocolos e da VALORMED e, contribuirá para a manutenção e reflorestação do Parque Natural 
do Alvão. 
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Anexo 6 – Divulgação Interna Final: Balanço das Actividades  

Programa Qualidade de Vida no Trabalho 

Saúde Vida Activa! 

 

Queremos que viva com mais Alegria e Saúde…  

                                                       Queremos que se Sinta Bem e que Pense em si! 

 

Balanço do mês 

 
Acabámos de finalizar o primeiro Período do Programa Qualidade de Vida no Trabalho, designado por Pré-Férias. 

Mantendo a nossa preocupação e empenho em promover acções viradas para um maior Equilíbrio da Vida Pessoal e Profissional, 

realizámos as seguintes actividades: Oficina de Macrobiótica, Aula de Salsa, Workshop de Feng-Shui, Yoga, Oficina das Ideias 

Criativas e Colheita de Sangue. Estas decorreram tanto em Lisboa como no Porto, nos edifícios do Parque das Nações, 

Entreposto e Campo Alegre.  

 

No âmbito deste projecto, fizemos um Balanço sobre as Actividades realizadas no mês do Bem-Estar nos três edifícios e 

partilhamos convosco algumas das fotos tiradas nas diferentes sessões.  

 

Oficina Macrobiótica: 

 

 

 

 

 

Aula de Salsa: 

 

 

 

Oficina das Ideias 

Criativas: 

 

Oficina de 
Macrobiótica Entreposto 

Parque 
das 
Nações Porto Total 

Nº Inscrições 10 13 23 46 

Aula de Salsa Entreposto 

Parque 
das 
Nações Porto Total 

Nº Inscrições 12 10 18 40 

Oficina das Ideias 
Criativas 

1 de Junho Entreposto 

Parque 
das 
Nações Porto Total 

Nº Inscrições 12 10 19 41 
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Workshode Feng Shui: 

 

Workshop de Feng 
Shui Entreposto 

Parque 
das 
Nações Porto Total 

Nº Inscrições 7 8 10 25 
 

 

 

Muitos foram os testemunhos positivos recolhidos. Queremos por isso partilhar 

convosco alguns deles: 
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Anexo 7 - Dinamização do Programa QVT (Notícia) 
 

Saber gerir o tempo livre é fundamental para o bem-estar físico e psíquico. Para isso, as férias são essenciais para o 

nosso organismo. Com a cultura das sensações e da sociedade, o nosso tempo e a nossa capacidade de repousar é 
cada vez mais inexistente e frequentemente voltamos ao trabalho ainda mais cansados do que antes de partirmos. 
Nos dias de hoje, é fundamental saber aproveitar o seu tempo de lazer, abrandar o ritmo e enfrentar com sucesso o 

regresso à rotina pós-férias. Descubra algumas dicas de como regressar ao trabalho sem stress… 

 

Stress Pós-Férias 
Quando regressa de férias não sente logo nos primeiros dias de trabalho algum desânimo, falta de produtividade e pouca energia 

para cumprir as suas obrigações?  

Se sim, é bem provável que esteja com depressão pós-férias! 

Depois das tão desejadas e merecidas férias, é frequente algumas pessoas sentirem algumas dificuldades em recuperar o ritmo do 

trabalho. 

Os especialistas falam de stress pós-férias, considerada como uma síndrome que traz sintomas como a irritabilidade, a pouca 

concentração, o cansaço, a tristeza, o mau humor e/ou as alterações do sono e do apetite. O que se verifica é a existência de uma 

reacção adaptativa ao trabalho, marcado por um registo de dever, depois de um período de lazer e sem obrigações. 

 

Hoje em dia as pessoas procuram novas sensações e a descoberta de outro tipo de emoções e experiências. As férias passivas já não 

fazem parte dos interesses da generalidade das pessoas. O regresso ao trabalho depois das férias pode ser extremamente deprimente 

e cansativo, porque na realidade, as férias não serviram para descansar. Acumulam-se os pensamentos negativos e a perspectiva de 

ter um ano inteiro pela frente até novo período de descanso e tal, não é de todo animador… 

 

                                                                                                                         
                                                 
 

 

 

Saber Regressar ao Trabalho… Ponha em Prática estas Dicas!  
Devagar se vai ao longe – Deve voltar progressivamente à vida normal evitando grandes esforços nos primeiros dias ou levar 

trabalho para casa. É aconselhável que faça um resumo de tudo o que foi feito na sua ausência e, a partir daí, começar a planear a 

primeira semana de trabalho.  

Deve também reconhecer que retomar horários (de trabalho, refeições) exige adaptação. 

Definir prioridades – Dê prioridade às actividades que não foram executadas no período da sua ausência e às que surgiram de 

novo. Seja flexível no planeamento do seu dia, durante a 1ª semana de trabalho, para que possa gradualmente reencontrar o seu 

ritmo. 

Pensamento positivo – Esforce-se por ver o lado positivo das coisas. 

Alimentação – Retome ou mantenha uma alimentação saudável (regular e rica em fruta e legumes). 

                     

Relaxar – Pratique desporto pois será uma boa forma de aliviar a tensão e o stress e, durma sete a oito horas 

por dia, para ganhar energia. 

                                                              

 

 

Evitar realizar tarefas que impliquem deslocações nos primeiros dias – Passe para a segunda semana 

eventuais deslocações de forma a ter uma transição mais tranquila.  

 

Conviver – O convívio com amigos nos dias de semana ou a manutenção dos seus hobbies são óptimas formas de ocupar os seus 

tempos livres. Planeie e aproveite bem os fins-de-semana pois será uma excelente estratégia para atenuar o cansaço e aliviar a 

rotina.    

 

Mentalizar-se que o rendimento no trabalho vai aumentar ao longo dos dias – 

Comece por isso, de forma gradual. 

                                           
Estabelecer objectivos que sejam alcançáveis e motivadores. 

Procurar motivar-se – Novos projectos e desafios irão ajudá-lo a ter a mesma produtividade 

de antes. 

Evitar retomar o trabalho a uma Segunda-Feira para evitar a percepção de uma semana longa. 

                                                  

Sabia que… 
Existem profissionais de cargos superiores que abdicam das férias por falta de vontade ou até medo?  

 

A International Stress Management Association realizou um estudo e comprovou que: 

46% têm medo que sejam tomadas decisões importantes na sua ausência; 

32% receiam estar fora no momento da reestruturação de cargos; 

19% têm medo de ser demitidos;  
3% temem que ninguém note a sua ausência. 

Por sua vez, grande parte daqueles que se permitem gozar um período de férias, acabam por não conseguir relaxar e transformam o 

lazer em obrigação, com horários a cumprir, ficando com a sensação de insatisfação permanente. 

 

A publicar em 

Maio… 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_hJu5yeW9Eu8/TErS4GyjaMI/AAAAAAAAB0A/_8Cgi1g-124/s1600/mulher-escutar-musica--247013SDC.jpg&imgrefurl=http://www.folhaemdia.com/2010_07_01_archive.html&usg=__u5OeUqaZ20CBSvQpADAZSIFvZ30=&h=240&w=240&sz=9&hl=pt-pt&start=101&zoom=1&tbnid=-ZsfY9iN8V7OKM:&tbnh=110&tbnw=110&ei=eNmaTaCFEYKAhQeBntDEBg&prev=/images?q=stress+pr%C3%A9-f%C3%A9rias&start=100&um=1&hl=pt-pt&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://revistadeciframe.files.wordpress.com/2011/03/relogio.jpg&imgrefurl=http://revistadeciframe.com/&usg=__hI-AXBfTUrTW4c1uxzFYoaVwaLU=&h=400&w=395&sz=28&hl=pt-pt&start=101&zoom=1&tbnid=OW7BTEgidu3H7M:&tbnh=124&tbnw=122&ei=s9WaTdeiDNGAhQfaoZzHBg&prev=/images?q=equilibrio+de+vida+no+trabalho&start=100&um=1&hl=pt-pt&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://marianamarcon.files.wordpress.com/2010/09/1.jpg?w=300&imgrefurl=http://marianamarcon.wordpress.com/&usg=__aF_5ScfyRXFBcnKEEK-K534cDsg=&h=223&w=300&sz=7&hl=pt-pt&start=193&zoom=1&tbnid=ncm4-bH0ihwf2M:&tbnh=86&tbnw=116&ei=KNaaTcOTE8-xhAe2qLjNBg&prev=/images?q=equilibrio+de+vida+no+trabalho&start=180&um=1&hl=pt-pt&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=

