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A história da Zurich Portugal, que já conta mais de 
100 anos, é um exemplo de dinamismo e resiliência e 
de como é possível as empresas acompanharem as 
evoluções sociais. Ao longo do último século a Zurich 
Portugal tem contribuído para a proteção de pessoas 
e bens, assim como para a proteção financeira das 
pessoas, empresas e comunidades com uma 
premissa: os riscos podem acontecer, mas é possível 
eliminá-los, mitigá-los ou transferi-los para a Zurich. 

   

A Zurich Portugal  

A Zurich Portugal faz parte do Grupo Zurich e está em Portugal há mais de 100 anos. Conta com cerca 
de 500 colaboradores, 19 escritórios próprios e uma rede de mais de 2.500 Agentes de Seguros que 
servem mais de 620 mil clientes.  

A Zurich iniciou atividade no ramo Não Vida em 1918 e no ramo Vida em 1990. Atualmente, a 
atividade seguradora da Zurich em Portugal é desenvolvida por duas empresas: a Zurich Insurance plc – 
Sucursal em Portugal e a Zurich – Companhia de Seguros Vida, S.A. A Zurich disponibiliza soluções de 
seguros nos ramos automóvel, multirriscos habitação, acidentes pessoais, de trabalho e viagem, saúde e 
diversas soluções no ramo Vida. Para o setor empresarial a Zurich desenvolveu uma estratégia de 
mercados alvos, criando soluções à medida dos diversos setores de atividade, dos quais se destacam o 
calçado, o comércio, a construção, a hotelaria, a indústria, a restauração, os serviços ou o vinho. 

 

 

 

   

 

A Zurich Portugal integra o Grupo Zurich - Zurich Insurance Group - segurador líder multinacional que 

opera em mercados globais e locais. Com cerca de 54 mil colaboradores, disponibiliza uma ampla gama 

Zurich Insurance plc – Sucursal em Portugal 

2018 

 Total Prémios: 264M€ 

 Quota de mercado: 5.6% 

 Sinistros: 127.800 

 

 

Zurich – Companhia de Seguros Vida, S.A. 

2018 

 Total Prémios: 175M€ 

 Quota de mercado: 2,2% 

 Sinistros: 8.000 

 

https://www.zurich.com.pt/pt-pt
https://www.zurich.com/en
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de soluções Vida, Não Vida e serviços financeiros em mais de 210 países e territórios. Entre os clientes 

Zurich estão clientes individuais, pequenas, médias e grandes empresas, incluindo multinacionais. O 

Grupo Zurich foi fundado em 1872 e está sediado em Zurique, Suíça. 

 

 

Inovação no desenvolvimento de produtos  

 

Nos últimos anos, a Zurich Portugal tem sido pioneira no 
lançamento de produtos no mercado nacional. Em 2017, 
em resposta ao crescimento do fenómeno do alojamento 
local, a Zurich Portugal lançou o “Zurich Alojamento 
Local”, uma solução ajustável às necessidades de proteção 
desta tipologia de estabelecimento.  

Em 2018, dado o investimento realizado por parte dos 
construtores de automóveis e fornecedores de energia e o 
incremento da procura por veículos elétricos no mercado 
português, a Zurich lançou o “Zurich Veículos Elétricos”. 
Já em 2019 a Zurich atualizou a sua solução multirriscos 
para comércio – “Zurich Negócio Seguro” – tornando-a 
uma das mais completas do mercado. 

 

 

 

 Experiência digital: MyZurich e MyCustomer  

 

O MyZurich e a app MyCustomer são dois exemplos de 
tecnologias desenvolvidas pela Zurich Portugal que 
proporcionam uma experiência digital simples, eficiente e 
intuitiva para a sua rede de mediação. 

O MyZurich é uma plataforma digital de gestão de 
seguros, disponibilizada aos Agentes de Seguros da Zurich 
que está a impulsionar um novo modelo operacional onde 
os processos estão a ser gradualmente automatizados e 
otimizados. Lançado em 2017, o MyZurich permite ao 
Agente da Zurich gerir a sua carteira de negócios de forma 
ágil e eficaz. 

A aplicação móvel MyCustomer, também dirigida aos 
Agentes da Zurich, contribui para uma visão 360° no 
contacto entre o cliente e o agente, o que fomenta a 
proximidade e otimiza a prontidão de resposta.  

Em termos globais, a Zurich é reconhecida como parte 
integrante dos processos de inovação, como é o caso do 
Zurich Innovation World Championship, concurso que 
desafia startups a apresentar as suas ideias para o setor 

https://www.zurich.com.pt/pt-pt/empresas/hotelaria-restauracao/alojamento-local
https://www.zurich.com.pt/pt-pt/empresas/hotelaria-restauracao/alojamento-local
https://www.zurich.com.pt/pt-pt/portugal/particulares/automovel/veiculos-eletricos
https://www.zurich.com.pt/pt-pt/empresas/comercio/negocio-seguro
https://www.zurich.com/en/campaigns/ziwc
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segurador. Das 450 candidaturas recebidas de mais de 20 países em 2018, a Zurich Portugal esteve em 
destaque ao selecionar uma das startup finalistas que integrou o grupo das oito melhores InsurTech do 
mundo. O Grupo Zurich está agora a trabalhar com um conjunto alargado de InsurTech em vários 
pontos do globo.  

 

 

 

Pessoas: desenvolver e reter talento  

 
A Zurich é uma organização centrada nas pessoas que 
desenvolve oportunidades de crescimento, autonomia e 
reconhecimento baseadas em experiências 
emocionalmente positivas. Estas experiências contribuem 
para a atração e retenção de talento, o que resulta numa 
forte cultura interna de inovação e ligação emocional à 
marca, que se revê na capacidade intelectual dos seus 
colaboradores. 

Os níveis elevados de confiança, disponibilidade e 
flexibilidade das várias equipas da Zurich têm permitido 
impulsionar a inovação, a transformação e a 
adaptabilidade aos constantes desafios do setor. 

 

 

Compromisso com o desenvolvimento sustentável 

 

Dos investimentos e finanças sustentáveis à resiliência aos 
riscos climáticos, a Zurich tem uma longa e sólida história 
de sustentabilidade. A Zurich tem vindo a reinventar o 
impacto que tem na sociedade através da adaptação, 
melhoria e criação de soluções de seguro, que permitem 
que pessoas e empresas se protejam do risco e se tornem e 
permaneçam mais prósperas. O compromisso da Zurich 
passa por aumentar a resiliência e apoiar o bem-estar e a 
qualidade de vida das pessoas e das comunidades. 

Em Portugal, os compromissos sociais e ambientais são 
bem visíveis através da Missão Azul, o clube de 
voluntariado da Zurich, que proporciona que os 
colaboradores desenvolvam e participem em ações e 
missões voluntárias. A Missão Azul atua em diversas áreas - 
cívica, social, educação, preservação do ambiente e 
desporto – e tem os seguintes públicos-alvo: crianças, 
jovens, idosos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
hospitalizadas ou dependentes.  

https://www.zurich.com.pt/pt-pt/a-zurich/responsabilidade-social
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A Missão Azul tem também uma forte ligação às comunidades internacionais através da “Z Zurich 
Foundation”, instituição responsável por levar a cabo a estratégia global de investimento nas 
comunidades locais. Os colaboradores portugueses tanto fazem voluntariado em Portugal como 
noutros locais do mundo, porém, o propósito é sempre o mesmo: contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades. 

 

 

 

A Zurich Portugal está posicionada como uma marca sólida, ágil e 

comprometida com a sociedade, clientes, colaboradores, parceiros de negócio e 

acionistas. A forte aposta na inovação tem sido o caminho para a Zurich 

interpretar as múltiplas dimensões da evolução da sociedade portuguesa, 

antecipar as tendências do mercado e responder aos desafios com novas ou 

adaptadas soluções de seguros.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Para mais informações:  
 
Zurich Portugal  
Rua Barata Salgueiro, 41 | 1269-058 Lisboa | www.zurich.com.pt  
Marketing e Comunicação Institucional 
Ana Marreiros | Tel. 21 313 3170 | Tlm: 93 998 9372 | ana.marreiros@zurich.com 
 
Media Relations | Lift Consulting 
Anabela Pereira | Tel. 93 628 28 63 | anabela.pereira@lift.com.pt 
Joana Branquinho | Tel. 91 318 43 02 | joana.branquinho@lift.com.pt 

https://www.zurich.com/en/sustainability/investing-in-communities/z-zurich-foundation
https://www.zurich.com/en/sustainability/investing-in-communities/z-zurich-foundation
http://www.zurich.com.pt/
mailto:ana.marreiros@zurich.com
mailto:anabela.pereira@lift.com.pt
mailto:joana.branquinho@lift.com.pt

