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O
sector segurador está 
bem preparado para 
fazer face a uma cri-
se inesperada como a 
provocada pelo surto 
de Covid-19?
Ninguém estava pre-
parado para uma cri-
se de saúde pública à 
escala mundial. Mas 
o sector segurador 

foi dos que teve de ter uma adaptação 
mais rápida porque a nossa missão é 
de proteger os nossos clientes. Por isso, 
desde o primeiro momento, tivemos de 
adaptar e alargar os nossos seguros nas 
várias marcas do Grupo Ageas Portugal 
(Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, 
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Ocidental e Seguro Directo). No que 
diz respeito à actuação do Grupo Ageas 
Portugal e à nossa relação com todos os 
clientes, procurámos informar, esclare-
cer, através de todas as marcas, com es-
pecial foco da Médis. Através também da 
Ageas Seguros, que activou um plano de 
contingência com os seus parceiros para 
a segurança de todos os seus clientes, 
com o atendimento à distância, adapta-
ções de seguros e comunicações regula-
res para incentivo à utilização dos meios 
à distância e adaptações na protecção, 
com benef ícios para os clientes. Com a 
maioria dos espaços de atendimento fe-
chados, ficámos ainda mais próximos, 
mesmo estando distantes fisicamente, 
através dos diversos serviços e canais di-

«FICÁMOS AINDA 
MAIS PRÓXIMOS, 
MESMO ESTANDO 

DISTANTES»
Em tempos de pandemia, o sector segurador 

teve de se reinventar não só no contacto com 
os clientes, mas também na redefinição da 

oferta. Falámos com José Gomes, Membro da 
Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal.

por Paulo Mendonça
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MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA  

DO GRUPO AGEAS PORTUGAL
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gitais online das nossas marcas. Acima 
de tudo, tivemos como objectivo promo-
ver o conhecimento responsável daquilo 
que os nossos clientes podiam esperar de 
nós ao nível de produtos e serviços. Por 
exemplo, a comparticipação do exame 
de diagnóstico para os clientes Médis 
com cobertura de ambulatório, mediante 
prescrição médica. Tivemos também de 
adaptar os diversos seguros, onde desta-
camos medidas como a protecção de vida 
dos profissionais de saúde em caso de in-
fecção por Covid-19 no âmbito profissio-
nal ou a protecção dos colaboradores dos 
restaurantes que distribuem refeições 
nas nossas casas, através do seguro de 
acidentes de trabalho. 

Quais as medidas mais urgentes que 
o Grupo Ageas tomou ao tomar cons-
ciência da crise sanitária?
O Grupo Ageas Portugal, nomeadamen-
te a Ageas Seguros, implementou desde 
o início um conjunto de medidas com 

impacto significativo e que considero di-
ferenciadoras. Com impacto no mercado, 
procurámos adaptar a nossa oferta para 
minimizar os impactos nos nossos clien-
tes, empresariais e individuais. Em quatro 
dias, a Ageas Seguros lançou uma campa-
nha dedicada àqueles que nos protegeram 
e cuidaram de nós durante esta pandemia. 
Para os profissionais de saúde, adaptámos 
o Produto Vida Risco, retirando as fran-
quias em caso de incapacidade temporá-
ria. Alargámos também a cobertura do 
risco de acidentes de trabalho para os em-
pregados de restaurantes que fazem entre-
gas em casa. E oferecemos duas mensali-
dades nos novos seguros de saúde. 

Junto dos nossos canais de distri-
buição, criámos as Inspiring@Webtalks, 
com transmissão de informação útil para 
os mediadores protegerem os seus cola-
boradores e apoiarem as empresas e as 
famílias, além de partilhar orientações 
estratégicas de como o mercado se está a 
alterar; garantimos o acesso à Linha Me-

dis a todos os mediadores, assim como 
a oferta de um seguro de vida risco com 
um capital de 50k€; e criámos uma mon-
tra de produtos Covid-19.

Assumimos também um compro-
misso muito sério com a sociedade e, 
através da Fundação Ageas, procurámos 
promover algumas iniciativas e parcerias, 
de forma a apoiar os que mais necessi-
tam, designadamente idosos, doentes 
crónicos e pessoas sem-abrigo, entre ou-
tras. A Fundação Ageas vai continuar um 
trabalho de voluntariado de rua de apoio 
aos sem-abrigo e famílias carenciadas, 
através dos voluntários que expressaram 
a vontade de continuar a trabalhar nesta 
missão nas várias actividades necessá-
rias: ir às compras, doar bens alimenta-
res, confeccionar refeições, preparar os 
sacos e distribuir os alimentos e medi-
camentos nos locais determinados pelas 
instituições parceiras. Para garantir a se-
gurança destes voluntários, a Fundação 
Ageas fornece kits com máscaras, luvas 
e gel desinfetante, mantendo a priori-
dade de protecção e prevenção dentro 
das equipas de voluntários. A pensar no 
isolamento social dos mais velhos lançá-
mos também a iniciativa “Adota um avô 
– Chamada Amiga”, que permite que os 
voluntários e colaboradores do Grupo 
Ageas Portugal façam uma chamada te-

«EM QUATRO DIAS, A AGEAS SEGUROS 
LANÇOU UMA CAMPANHA DEDICADA 
ÀQUELES QUE NOS PROTEGERAM  
E CUIDARAM DE NÓS DURANTE  
ESTA PANDEMIA»
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lefónica, com cerca de 20 a 30 minutos, 
para conversarem com idosos isolados. 
Destaco ainda o lançamento do Fundo 
Solidário, iniciativa conjunta com a As-
sociação Portuguesa de Seguradores e 
restantes empresas de seguros. O Grupo 
Ageas Portugal faz parte do Fundo Soli-
dário que se destinará a apoiar os familia-
res de um conjunto de profissionais que, 
durante o período do estado de emergên-
cia e no exercício da sua profissão ou de 
missão voluntária, tenham testado posi-
tivo à doença Covid-19 e, em consequên-
cia, tenham falecido ou venham a falecer. 

De que forma o Grupo Ageas Portugal 
conduziu a crise no que diz respeito ao 
segmento da saúde?
No caso da Médis, que sendo uma se-
guradora de saúde tem um papel res-
ponsável e activo no sistema de saúde 
português, foram implementadas várias 
medidas para responder à realidade da 
doença e do isolamento social. Assim, 
foi lançado o serviço Médico Online, 
disponível na app Médis, permitindo o 
acesso a consultas 24h/dia sem sair de 
casa e sem custos para o cliente até ao 
final de agosto. O Grupo Ageas Portugal 
contratou ainda uma rede de prestadores 
para a comparticipação directa do exame 
de diagnóstico da Covid-19, mediante 
prescrição médica e sem qualquer custo 
a cargo do cliente, com cobertura de am-
bulatório. Reforçou os recursos da Linha 
Médis, disponível 24h/7dias, para garan-
tir o apoio e o esclarecimento sobre os 
cuidados a ter; e ainda, em parceria com 
a Associação Nacional das Farmácias, 
um serviço de entrega de medicamentos 
ao domicílio. As clínicas Médis criaram 
também um circuito de atendimento 
presencial por marcação para situações 
urgentes. Mas quisemos também adaptar 
a nossa oferta especificamente para o pú-
blico sénior, e que neste momento pode 
estar mais desprotegido e vulnerável. A 
população com mais de 65 anos está mais 
limitada nos acessos a cuidados de saú-
de primários e coisas tão simples como 
uma renovação de prescrições médicas 

em doenças crónicas estão mais limita-
das, afectando a qualidade de saúde dos 
portugueses. Por isso a Médis melhorou 
o seu produto Vintage, que pretende aju-
dar esta população com mais idade, e 
que procura chegar a um profissional de 
saúde de referência de forma remota. De 
forma muito simples, o produto funcio-
na como um pacote que inclui os vários 
serviços que disponibilizamos especifica-
mente para este período – o médico on-
line, linha de triagem Médis, médico ao 
domicílio e uma série de serviços de as-
sistência ao domicílio (como fisioterapia 
e enfermagem). Destacamos a vantagem 
deste produto poder ser subscrito por 
pessoas com mais de 65 anos. 

Para as empresas, a Médis reforçou 
os planos de comunicação em saúde 
com temas específicos da doença por 
Covid-19 e temas de prevenção para as 
situações de teletrabalho e isolamento 
social das famílias. Adaptou também a 
sua oferta de promoção de saúde do pro-
grama Empresa Saudável para poder pro-
porcionar as mesmas acções, mas agora 
à distância.

Acredita que esta crise pode acelerar 
uma revolução no sector segurador?
Esta crise em particular veio obrigar as 
seguradoras a acelerar e a reinventar-se 
na forma como se devem posicionar no 
futuro próximo. Para o cliente, fizemos 
um incremento exponencial no que diz 
respeito à conveniência, acessibilida-
de e rapidez de resposta, com foco nos 
meios tecnológicos que permitem a fa-
cilidade de utilização de ferramentas de 
self-service, quer para vendas, quer para 
pós-venda. No que diz respeito à ofer-
ta, a criação de novos produtos para dar 
respostas específicas às necessidades dos 
clientes, que naturalmente passam pela 
combinação de coberturas existentes ou 
novas. Por outro lado, o mercado abre 
oportunidades e necessidades que ne-
cessitam de capacidades específicas que 
o sector segurador tem e que poderá ala-
vancar para disponibilizar serviços que 
serão diferenciadores para os clientes.

Quanto à operação da Ageas Seguros, 
tornámos todos os processos internos 
mais eficientes, rápidos, focados na re-
solução imediata (first time resolution), 
e com utilização intensiva de tecnolo-
gia de forma a automatizar, robotizar e  
digitalizar processos. 

Para os distribuidores, destaco a Jorna-
da de Transformação que se está a realizar 
no sector, através da própria Diretiva da 
Distribuição de Seguros. Este evento im-
plica a aceleração dessa jornada a vários 
níveis: meios tecnológicos que permitam 
aumentar a eficiência e eficácia (fácil aces-
so e rapidez); posicionamento das redes 
sociais como ponto de contacto; aborda-
gem proactiva, baseada no conhecimento 
das necessidades dos clientes e aconselha-
mento; posicionamento na relação com os 
clientes assumindo um papel de consultor 
/assessor de risco dos seus clientes e basea-
do numa relação suportada em confiança, 
profissionalismo e conhecimento técnico.

Na sua opinião, quais os pontos essen-
ciais para que esta crise não se torne 
mais duradoura do que o necessário?
Acima de tudo é preciso confiança. Se é 
urgente a reabertura da economia, tam-
bém é necessário fazê-lo com calma e 
segurança para que não seja necessário 
voltarmos ao Estado de Emergência. Os 
empresários têm de sentir-se confiantes 
para reabrir os seus espaços com as con-
dições necessárias. E os portugueses têm 
de sentir-se confortáveis para consumir e 
retomar a normalidade. 

Acredita que a recuperação seja rápi-
da, apesar da profundidade da crise, 
como alguns economistas preveem?
A recuperação não depende só da econo-
mia. Como bem sabemos esta á uma crise 
de saúde pública, e para existir recupera-
ção económica, a questão de saúde preci-
sa de estar estabilizada. Portugal tem sido 
um exemplo, além-fronteiras, do que tem 
feito neste período de pandemia, e por 
isso acredito que temos as ferramentas 
necessárias para ultrapassar ambas as cri-
ses: a sanitária e a económica.  


