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Introdução



A Servilusa – Agências Funerárias trabalha para as famílias organizando mais de
6.600 serviços funerários por ano em Portugal. É uma empresa líder na organização
de serviços funerários e na gestão de crematórios. Graças a uma equipa com mais
de 300 colaboradores qualificados e com grande vocação para o serviço,
acompanha as famílias em tempos tão difíceis quanto aqueles que envolvem a
perda de um ente querido.

Este relatório, apresenta os principais dados de desempenho da Servilusa em
matéria de sustentabilidade.

Para facilidade de leitura, este relatório assenta em 5 perspetivas: acionistas,
clientes, colaboradores, parceiros e sociedade.

Os resultados atingidos permitem concluir que a Servilusa está comprometida com
a Sustentabilidade e com as Gerações Futuras.

Em 2020 o trabalho da Servilusa focou-se em três pilares de atuação fundamentais:

- Preservar, proteger e transmitir tranquilidade aos nossos colaboradores e as suas
famílias, apoiar a sociedade e os nossos parceiros de negócio, em momentos

difíceis.

- Promover a continuidade do negócio, assegurando os níveis de qualidade e
segurança necessários, durante o período pandémico.

- Implementação de novos projetos rumo a uma maior sustentabilidade ambiental e
inovação dando resposta a novas necessidades e a um menor impacto da atividade.



Apresentação 
Servilusa



Missão

Realização de cerimónias fúnebres 
dignas e humanas que 

proporcionem aos nossos clientes, 
familiares e amigos conforto num 

momento difícil e de dor.

Visão

Ser referência europeia na 
realização de cerimónias 

fúnebres.

Valores
Humanismo
Dignidade

Responsabilidade
Solidariedade

Inovação
Profissionalismo

A Servilusa conta com os melhores profissionais para proporcionar às famílias a 
despedida tranquila que necessitam, acompanhando nos momentos mais difíceis, 
respeitando a vontade do ente querido, as suas crenças, desejos e peculiaridades. 

A dedicação de toda a equipa é absoluta, trabalha com responsabilidade e com um claro 
compromisso para com os nossos clientes, procura construir uma relação baseada na 
confiança, prestando uma atenção personalizada.

Aposta na inovação, em todos os serviços, acredita na superação e na capacidade de 
adequação aos diversos meios socioculturais.



SEDE
Edifício Santa Teresa - Rua Luís de Camões, nº 27
2610-105 BURACA - AMADORA

NORTE E CENTRO
21 Agências Funerárias
3 Centrais Operacionais
3 Centros Funerários
3 Crematórios

GRANDE LISBOA
28 Agências Funerárias
1 Central Operacional
7 Centros Funerários
3 Crematórios

SANTARÉM E PENÍNSULA DE SETÚBAL
8 Agências Funerárias
2 Centrais Operacionais
1 Crematório

ALENTEJO E ALGARVE
15 Agências Funerárias
4 Centrais Operacionais
1 Centro Funerário
2 Crematório



Sistema de Gestão



A política de gestão do grupo Servilusa rege-se pelos seguintes dez princípios:

1. Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos relevantes para as
atividades que desempenha.

2. Garantir a segurança da informação e a proteção dos dados pessoais, salvaguardando
os direitos e deveres definidos pela legislação em vigor.

3. Respeitar integralmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o
cumprimento das Convenções Internacionais.

4. Assegurar a satisfação dos clientes, através do cumprimento dos requisitos do produto
e do serviço.

5. Respeitar os princípios da Responsabilidade Social envolvendo as partes interessadas
no seu sistema de gestão integrado.

6. Gerir a organização através de um sistema de gestão integrado criando mais-valia para
o acionista.

7. Adotar uma abordagem à gestão de Recursos Humanos que permita atrair, manter e
desenvolver as pessoas no grupo Servilusa, cumprindo a legislação laboral em vigor.

8. Pautar as relações que mantém com os fornecedores por uma lógica de parceria,
considerando-os parte integrante do sistema de gestão integrado, mantendo uma
avaliação e qualificação dos produtos e serviços prestados.

9. Adotar uma abordagem de prevenção dos impactes económicos, ambientais e sociais,
bem como dos riscos e incidentes, em todas as atividades, produtos e serviços.

10. Desempenhar as várias atividades de acordo com o seu sistema de gestão integrado,
avaliar sistematicamente os resultados da sua implementação e melhorar de forma
continua e sustentada.



Certificações
NP EN ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, desde 2004     Certificações de Produto - EN 15017 – Serviço Funerário, desde 

2005           

NP EN ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, desde 2006                                                                       Certificação em Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos –
Covid 19, desde Junho 2020

NP 4469 – Sistema de Gestão da Responsabilidade Social, desde 2008     

NP 4427 – Sistema de Gestão de Recursos Humanos, desde 2011



Acionistas



Desde 2017 Ontario Teachers’ Pension Plan

A Servilusa é detida a 100% pela empresa de serviços funerários Mémora, cujo capital é detido maioritariamente pelo Ontario
Teachers’ Pension Plan.

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN

Ontario Teachers é o maior plano de pensões de uma única profissão do Canadá, com 189.500 milhões de dólares canadianos 
em ativos líquidos. Pagam pensões e investem os ativos do plano em nomes de 323.000 professores no ativo e aposentados.

Desde a sua criação como organização independente em 1990, construíram uma reputação internacional de inovação e 
liderança na gestão de investimentos e serviços para os seus membros.

Empregam aproximadamente 1.100 profissionais na sua sede em Toronto, Canadá e nos seus escritórios de investimento em 
Londres e Hong Kong. Contam ainda com cerca de 1.500 pessoas na sua filial imobiliária Cadillac Fairview.

História de Ontário Teachers

Os colaboradores de Ontário Teachers’ foram pioneiros em muitas das práticas de investimento e padrões de serviço que são 
agora comuns no mundo das pensões. A empresa possui uma reputação internacional reconhecida pelo sólido rendimentos dos 
investimentos e os excelentes serviços que prestam aos seus membros.

Ontário Teachers é constituído por:

• 184.000 professores de primária e secundária

• 139.000 aposentados

• 66.000 membros inativos (antigos professores que mantiveram suas pensões com Ontario Teachers’)

Missão
Excelente serviço e segurança na reforma 
para os seus membros - hoje e amanhã.

Visão
Esforçando-se para ser o principal plano de 
pensões do mundo.

Valores
• Humildade

• Integridade

• Rendimento

• Associativismo – somos mais fortes 
juntos

• Inovação



A Servilusa tem definida uma estratégia de crescimento, por um lado orgânico 
através da abertura de novas lojas a nível nacional e por outro através de uma 
política de aquisições de funerárias que lhe permitam criar sinergias com a 
estrutura já existente ou, ainda, em investimento greenfield procurando novos 
mercados de expansão.

O investimento em crematórios constitui igualmente um pilar no crescimento de 
negócio da Servilusa, uma vez que é expectável que a taxa de penetração 
continue numa tendência crescente tal como outros países do sul da Europa, em 
2020 abrimos 2 crematórios.

De forma a manter os valores da empresa, o investimento em inovação e na  
melhoria continua do serviço, a Servilusa continuará a alocar investimento nas 
suas infraestruturas, designadamente, nas centrais operacionais, lojas, centros 
funerários, e no próprio desenvolvimento da marca.

Neste sentido manter os elevados padrões de qualidade foram determinantes 
para o crescimento sustentado da Servilusa, visível no desempenho dos últimos 
3 anos e que apesar da pandemia em 2020, culminou com um crescimento 
saudável e sustentado, reforçando a confiança do acionista em 2020.

Vendas
28 476 387 €

Investimento
Operações e 

Inovações
18 056 734 €

Rentabilidade 
37%

Crescimento 
em valor nas 

zonas de 
operação

15,5%

Confiança
Mantêm o 

nível de 
Excelência

(88,13%/100)



Clientes



Foco no cliente

O foco no cliente faz parte da cultura organizacional da Servilusa, todos os nossos processos são construídos tentando otimizar a experiência do cliente. A Servilusa 
respeita os clientes e valoriza-os, porque entende a sua importância no desenvolvimento da empresa.

A Servilusa pretende que a prestação do seu serviço não seja apenas um contato pessoal ou virtual despersonalizado, mas que seja despertada no cliente a sensação 
de ligação, afinidade naquilo que são as suas intenções/desejos aplicados na prática pela consumação do serviço.

A empresa acredita que o seu serviço é único e irrepetível, por isso procura organizar cerimónias, especiais indo ao encontro das crenças, hábitos e desejos dos 
clientes, tratando-os como se fossem únicos.



A Servilusa obteve em 2020 o valor de Net Promoter Score mais alto de 
sempre, 88,13%, mantendo-se a crescer apesar de já estar na zona de 
excelência deste indicador e já ser uma organização de referência na 
Atenção/Foco no Cliente.
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0,21%
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0,10%

0,20%

0,30%
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2018 2019 2020

Em consequência das melhorias significativas na gestão dos processos, o
número de reclamações por serviço diminuiu em 2020 apesar de todos os
desafios e de já se encontrar num patamar considerado mínimo na maioria das
área de negócio.

85,09%

87,39%
88,13%

83,00%
84,00%
85,00%
86,00%
87,00%
88,00%
89,00%

Net Promoter Score
Satisfação do cliente

2018 2019 2020



Colaboradores



Desafio 2020
Foram reforçados e criados novos protocolos de segurança, uniformizados para todas as zonas do país
onde operamos, as medidas adotadas surgiram muitas vezes em antecipação às das entidades reguladoras.
Desde Março de 2020 que é obrigatório o uso de máscara, foram aplicadas barreiras protetoras em todos
os espaços, foi disponibilizado desinfetantes de superfície e manuais em todos os locais, bem como foram
disponibilizados a todos os colaboradores kit’s de segurança para sua proteção e dos restantes.

Rapidamente se avançou para uma política de testagem e isolamento profilático, para contenção de
possíveis casos, esta medida foi assegurada na sua grande maioria pela empresa (testagem, isolamento e
remuneração).

Todos os colaboradores cujas funções o teletrabalho era possível, ou o regime rotativo ou o regime flexível,
foram de imediato colocados em segurança sobre esse regime, devido à atividade nunca ter parado e ser
na sua grande maioria operacional e de atendimento ao público, reforçou-se as medidas de segurança
internas.

Todos os postos de trabalho foram assegurados, continuamos a contratar apesar da pandemia, reforçamos
as medidas de segurança aos salários, garantindo o pagamento do mesmo a todos os colaboradores, que
por motivos interligados com a pandemia ficassem sem poder trabalhar.

Foi criado um programa interno durante o tempo de confinamento e perlongou-se por mais um mês e
meio, onde as famílias em dificuldades, que foram afetadas pela perda de rendimentos, receberam
cabazes alimentares.

Nível de eficiência do 
plano de segurança 
contra covid 99,41%

16 casos
2 contágios 
no local de 

trabalho
durante 

2020

339 
colaboradores



O capital humano representa o principal ativo da Empresa. A Servilusa tinha em 2020, 339
colaboradores (184 homens e 155 mulheres), o que representa um crescimento de 3,35% da mão
de obra face a 2020.

Continuamos a apostar na Formação das nossas Pessoas como forma de manter a Motivação, o
Comprometimento e o Profissionalismo necessários para uma boa Prestação de Serviços.

A Servilusa constitui-se como um empregador relevante no mercado português, sendo o maior no
sector funerário e também o maior empregador de mulheres no sector, promovendo e aspirando
a uma equitabilidade na igualdade de género (em número e salário).

A Satisfação Interna é medida anualmente e tem-se mantido acima dos 85% nos últimos 3 anos,
sendo que atingimos por 2 anos consecutivos o incrível valor de 90% .

A Servilusa encontra-se acima da realidade do grupo Mémora onde se encontra inserida e acima
do valor de referencia português (entidades da área do comercio). O aumento percentual deve-se
à existência de uma política de proximidade com os colaboradores e famílias cada vez mais
sedimentada bem como da revisão dos benefícios dos colaboradores e preparação de uma
estratégia de comunicação interna que permite acelerar a integração de novos colaboradores.
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28232

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

2018

2019

2020

Horas Formação

85% 90%

90

10%

2010%

4010%

6010%

8010%

10010%

Satisfação Interna

2018 2019 2020



A taxa de absentismo em 2020 foi de 7,97%, o aumento deveu-se à situação atual do país, onde se verificou situações de acompanhamento a menores,
situações de doença, entre outras questões. Os índices de acidente também se têm mantido em valores extremamente baixos.

Índice de Freq. de Acidentes de 
Trabalho

Índice de Freq. de Doenças 
Profissionais

Taxa de Absentismo

2018 0.03% 0.01% 6.75%
2019 0,05% 0,00% 3,77%
2020 0,015% 0,002% 7,97%



Parceiros



O envolvimento da Servilusa com os fornecedores, alicerça-se numa base de
confiança e transparência, mantendo relações de parceria ao longo dos anos.
A lista de fornecedores tem vindo a aumentar, tendo em conta o fluxo de
inovação e aumento de volume de negócio, contudo mantem-se os
fornecedores antigos.

Os fornecedores fazem parte da cadeia de valor e todos eles partilham os
Princípios da Responsabilidade Social.

A relação mantida com os restantes parceiros - Igrejas, Consórcios,
Instituições, Juntas, Câmaras - também se pauta pelos mesmos valores, não
existindo registo de reclamação de parceiros estratégicos em qualquer
circunstância.

Nos últimos anos foram desenvolvidas várias atividades conjuntas para o
desenvolvimento e sustentabilidade das Comunidades onde a Servilusa está
inserida com o lema “Pequenos Gestos…”.

Doação de alimentos à Cruz Vermelha de Olhão

Doação de alimentos Liga Nacional Contra a 
Fome

Doação de alimentos à Cruz Vermelha de 
Sintra



Sociedade



A Servilusa assume um papel de cidadã responsável na Sociedade.

Os principais impactes da sua atuação são:

• Criação de postos de trabalho diretos e indiretos, garantindo a subsistência
pessoal/familiar e a promoção da melhoria da qualidade de vida.

• Aquisição de bens ou serviços locais, assegurando o desenvolvimento
socioeconómico das diferentes regiões onde opera, apoiando a economia local e
reduzindo custos e o impacte ambiental associados ao transporte.

• Construção de edifícios e infraestruturas várias, representando um benefício
económico direto para o Grupo, e para as sociedades envolventes.

• Assimilação de boas práticas pelos parceiros de negócio, partilhando com eles os
nossos Princípios de Responsabilidade Social.

• Desenvolvimento económico de outros setores de atividade.

• Transmissão de know-how, participando em várias comissões técnicas que se
encontram a trabalhar na elaboração/revisão de normas e leis.

Servilusa – Doa esquife aos Bombeiros de Alverca

113 Ações em 
2020

Juntos somos 
mais Fortes



REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

Valores em m3/nº de serviços (água), Kw/nº de serviços (eletricidade) e 
resmas/nº serviço (papel).

A redução conseguida quer no consumo de eletricidade quer no papel deve-se a
um conjunto de medidas implementadas, das quais se destaca a troca para
lâmpadas LED e a sensibilização constante para a utilização cuidada do papel.

Substitui-se também os sacos de plástico, por sacos de papel a par dos consumíveis
do catering, que têm-se vindo a substituir.
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2019 - 1365 Tn. CO2

2020  - 1358 Tn. CO2



OUTROS INDICADORES

Encaminhamento de Resíduos (toneladas)

Os resíduos produzidos são enviados, na sua grande maioria, para reciclagem e valorização.

Em 2020, registaram-se várias iniciativas para aumentar o número de resíduos corretamente
encaminhados e valorizados, sendo o projeto de reformulação da recolha de resíduos a nível
nacional a mais importante.

Pode-se verificar o aumento do encaminhamento de metais, resíduos grupo III, Plástico,
Resíduos Líquidos de risco biológico.



APOIO À COMUNIDADE

Destacam-se algumas iniciativas levadas a cabo em 2020:

• INOVA: com o objetivo de fazer chegar informação relevante e atualizada sobre a atividade da empresa a todos
os colaboradores manteve-se a distribuição semestral da newsletter “INOVA”. A Newsletter semestral sobre o
Luto manteve-se também a ser distribuída a todas as partes interessadas.

• Atividades de Natal: este ano os habituais convívios, foram substituídos por um brinde digital e agradecimento
pelo esforço e empenho de todos, foram levadas a cabo outras iniciativas de responsabilidade social interna
como atribuição de presentes aos filhos dos funcionários e distribuição interna e externa de cabazes de Natal
este ano reforçados.

• Gabinete médico: a empresa disponibiliza a vinda quinzenal de um médico às instalações.

• Ações de sensibilização interna: envio de emails alusivos a datas específicas para alertar/sensibilizar para
problemas emergentes da sociedade, reforçando a responsabilização individual e coletiva (dia da árvore, dia da
água, hora do planeta…).

• Donativos: na ordem dos 21 175€, a instituições de solidariedade social e projetos/iniciativas de cariz social.

• Patrocínios vários ao desporto, cultura, educação (Panteão Nacional, Benfica, Estrela da Amadora, Damaia
Futebol Clube, Eventos de Golf – Organizados pela Associação Nacional de Seniores de Golf Portugal, ações de
formação online sobre “Apoio ao Luto”…)

Doação de Roupa e Brinquedos Cáritas de Portimão



• Bolsa de formação externa: em 2020 proporcionou 550 horas de formação aos parceiros.

• Ligações académicas: Durante 2020 acolheu um estágio profissional e um académico.
Colaborou com:

• A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre em
trabalhos curriculares de teses de Mestrado,

• Universidade da Beira Interior em trabalhos curriculares de teses de Licenciatura;

• Colaboração com o CNQ (Conselho Nacional para a Qualificação) na formulação da
UFCD sobre Teletrabalho que integrou o Catálogo Nacional de Qualificações;

• A Escola do Comércio, dando orientação profissional a projetos de fim de curso.

• Bolsa de voluntariado: equipa de colaboradores que de forma voluntária se disponibilizou para
ações de cariz social.

• Campanhas de recolha de bens: no âmbito deste projeto de doação voluntária de vários bens
pelos colaboradores, foram entregues em 2020 os seguintes materiais a instituições de
solidariedade social: roupas, brinquedos, produtos de higiene, tampinhas, livros, alimentos …

Entrega de 10 Kit’s escolares à Associação Casa Seis que faz intervenção 
Comunitária. 

APOIO À COMUNIDADE (continuação)
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