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Prevenir é investir
A directora técnica da Ageas
Seguros, Carmo Oliveira, que
tinha a seu cargo um painel dedicado à prevenção e gestão
do risco como chave da eficiência do negócio, realçou que
trabalhar em prevenção “não
é um custo, mas um investimento”. E um investimento
que “tem um elevado retorno”.
E um estudo da Agência Europeia para a Segurança e Saúde
no Trabalho que “demonstra
que cada euro investido em
prevenção tem um retomo de
220 por cento”, comprova isso
mesmo, considera a responsável. A pensar nesta problemá-

tica, a Ageas Seguros desenvolveu um serviço de consultoria
que procura ajudar os clientes
a reduzir o número de acidentes, a sua gravidade e a desenvolver uma cultura de comportamento de prevenção e segurança.
A ideia é que as empresas consigam identificar pontos de
risco e aplicar medidas para
que os riscos sejam minimizados ou colmatados. Para já,
380 clientes aderiram ao serviço, mas a expectativa da
Ageas é que mais empresários
venham a investir na prevenção a curto prazo. |

A directora técnica da Ageas Seguros, Carmo Oliveira, sublinhou que a prevenção é um investimento

O jornalista Camilo Lourenço com Manuel Castro Almeida, ex-secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional

O presidente executivo da APICCAPS, Manuel Carlos, e o director de Distribuição e Marketing da
Ageas Seguros, Gustavo Barreto

Próximas
conferências
O Ciclo de Conferências Ageas Seguros integra um total de sete conferências a realizar
em diferentes pontos do país.
Além das conferências já realizadas em Leiria
e em S. João da Madeira, a Ageas Seguros estará também em Braga (29 de Outubro), Évora
(15 de Novembro), Vila Real (30 de Novembro), Algarve e Viseu, contando com o Dinheiro Vivo e a TSF como media partners do
evento. Os eventos têm inscrições gratuitas
com lugares limitados.
A Cor do Dinheiro é o parceiro da Ageas na
divulgação dos eventos, sendo que a conferência realizada no edifício da Sanjotec, em S.
João da Madeira, foi apoiada pela Top FM e
Diário de Aveiro.
Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo
segundo ano consecutivo, a Ageas integra,
desde o dia 1 de Abril de 2016, um dos maiores
grupos seguradores europeus.|

Dezenas de pessoas assistiram ao debate, na passada quinta-feira

