
GUIA RÁPIDO SOBRE COMO UTILIZAR A PLATAFORMA 190 STORY 
MAKERS 

 
190 Story Makers é a plataforma que criámos para celebrar histórias de todos vocês, 
Colaboradores da Generali. São vocês que criam a vossa história todos os dias com 
empenho e paixão. Podem usar esta plataforma para carregar a vossa história e ler e 
votar nas histórias dos vossos colegas.  
 
Eis como funciona. 
 
Carreguem o vosso conteúdo 
 
Terão a oportunidade de partilhar a vossa história (uma por funcionário), garantindo que 
contém:  

• título  
• texto  
• pelo menos 1 fotografia*  

 
*Podem carregar até 9 fotografias adicionais para enriquecer a vossa história, bem como uma ligação vídeo. 
As fotografias e ligações devem estar em conformidade com os requisitos técnicos especificados na área de 
carregamento da plataforma. 
 
Devem descrever algo pessoal que experienciaram em primeira mão. Pode ser qualquer 
coisa que expresse o vosso sentimento de pertença com a Generali: desde uma memória 
que retrate o vosso contributo pessoal para a nossa forma de trabalhar, a uma anedota 
que representa a forma como se sentem por fazerem parte do Grupo ou, simplesmente, 
um pensamento sobre o que significa para vocês serem intervenientes-chave na história 
da nossa empresa com 190 anos. 
 
A secção dedicada da plataforma está disponível em 24 idiomas para facilitar ainda mais 
o contributo com a vossa história. Podem inserir uma curta história em Inglês ou no vosso 
próprio idioma 
 
Poderão fazer uma pré-visualização do vosso contributo, guardá-lo como rascunho e 
modificá-lo numa fase posterior ou publicá-lo de imediato. Tenham em mente que não 
poderão rever o vosso conteúdo depois da publicação!  
 
Ler as histórias 
 
Para além de carregarem a vossa história, na área reservada da plataforma podem ver os 
contributos dos vossos colegas de todo o mundo. Podem filtrá-los por Unidade de 
Negócio e Entidade Legal e classificá-los por data ou inserir um nome específico na barra 
de pesquisa se procurarem alguém em particular. 
 
Os contributos podem ser traduzidos para inglês para permitir que todos os colegas de 
todo o mundo tenham a oportunidade de apreciar cada história e votar nas que preferem. 
 
 
Votem e sejam votados 
 



Podem votar clicando no botão com coração e expressando o vosso Gostar em mais de 
uma história, mas apenas podem votar uma vez para cada contributo. 
 
Após publicarem a vossa própria história, podem transferir um cartão eletrónico 
personalizável para mais visibilidade do vosso contributo e para convidar os vossos 
colegas a votarem em vocês. 
 
 
190 Lions 
 
No final da janela de envio, entre as histórias mais votadas, as 190 que melhor expressam 
o nosso Objetivo, Valores e Comportamentos de Parceiros Vitalícios  serão publicadas na 
área pública da plataforma para que todos possam ver.  
 
Se ficarem classificados entre os 190 autores mais votados, tornar-se-ão um dos Generali 
190 Lions, com oportunidade para serem protagonistas no aumento da visibilidade das 
iniciativas locais e globais planeadas para o nosso aniversário, vivendo a magia de vir a 
Veneza para uma celebração memorável! 
 
Se precisarem de informação adicional, consultem a vossa equipa de comunicação local. 


