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Opinião 

S eria irresponsá-
vel fazer qual-
quer previsão 
sobre os im-
pactos totais da 

Covid-19 na economia, ainda 
que algumas das consequên-
cias já se façam notar. Sabe-
mos já, através do Instituto 
Nacional de Estatística, que 
a quebra do PIB terá sido de 
2,4% no 1º trimestre. Apesar 
de estes números já refletirem 
parte do impacto da pandemia 
do novo coronavírus, a expec-
tativa é de que o segundo tri-
mestre do ano seja o mais pe-
nalizado, tendo em conta que 
durante todo o mês de abril 
a economia esteve quase pa-
ralisada devido ao estado de 
emergência.

Foi também durante esse 
período, em que Portugal es-
teve a meio gás, de 18 de março 
a 3 de maio, que a Segurança 
Social recebeu 80 560 pedi-
dos de subsídio de desempre-
go, segundo dados do Gabine-
te de Estratégia e Planeamento 
(GEP), do Ministério do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança 
Social.

Todo este cenário aniquila 
um fator fundamental para a 
criação de riqueza e bem-es-
tar: a confiança. Confiança 
que, em março, segundo um 
estudo do ISEG, no que diz res-
peito à perceção dos empresá-
rios quanto ao rumo da nossa 
economia, teve uma queda de 

médicos, e clínicas de medi-
cina dentária, com a declara-
ção do estado de emergência 
e com a consequente necessi-
dade de encerramento tempo-
rário, decidimos oferecer 50% 
do valor a pagar pelo seguro de 
Acidentes de Trabalho – Con-
ta de Outrem relativo ao mês 
de abril. Todas estas e outras 
medidas, ainda que pareçam 
sempre pouco, são ingredien-
tes para criar e gerar mais con-
fiança no mercado.

Acredito que, em Portu-
gal, precisamos de reinventar 
e ajustar rotinas de regresso a 
uma certa, e nova, normalida-
de e, com isto, a nossa econo-
mia iniciará uma recuperação, 
que esperamos que seja acele-
rada e positiva. 

E se iniciei este artigo com 
um cenário menos positivo, 
focando os impactos no fu-
turo próximo, termino com 
uma mensagem positiva e de 
apreço. Portugal tem sido um 
exemplo, reconhecido além-
-fronteiras, pela sua determi-
nação e agilidade nas decisões 
tomadas com resultados mui-
to positivos neste período de 
pandemia. Tenho ainda total 
confiança no contributo que 
a Ageas Seguros tem dado 
e continuará a dar aos seus 
clientes, parceiros e socieda-
de, e que por isso tem os in-
gredientes certos para ultra-
passar este período de forma 
positiva. E

Criar confiança  
é obrigatório
Os impactos desta pandemia na economia 
são necessariamente muito penalizadores, 
mas, no momento da retoma, é essencial 
criar a confiança nos agentes económicos

26 por cento. Ora, face a todo 
este contexto, o que podemos 
fazer? Aqui não se trata de 
poder, trata-se de ter de fa-
zer. Temos de criar e dar con-
fiança. Este será o ingrediente 
que nos vai permitir dar a vol-
ta. Não é por acaso que o Pre-
sidente da República, na sua 
mensagem ao País, no dia 16 
de abril, disse que “confiança 
é a palavra-chave”. É, sem dú-
vida, porque sem ela não pode 
existir a retoma da economia. 
E foi esse mesmo o compro-
misso que assumimos, desde 
o primeiro momento, desde o 
confinamento ao desconfina-
mento e retoma, e até mesmo 
de futuro. Faz parte do nosso 
posicionamento enquanto se-
guradora.

Da nossa parte, na Ageas 
Seguros, reforço que estamos, 
desde a primeira hora, no ter-
reno, junto de todos os portu-
gueses e das pequenas e mé-
dias empresas. E foi com base 
nessa proximidade que tomá-
mos uma série de medidas que 
já estão a impactar a vida dos 
empresários portugueses. No 
caso do seguro de acidentes de 
trabalho para as empresas com 
colaboradores em trabalho re-
moto, incluir esta alteração de 
local de atividade de forma 
automática e, mais focado na 
atividade de restauração, a in-
clusão dos colaboradores que 
passaram a fazer entregas ao 
domicílio. Também, para fa-
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zer face aos grandes desafios 
que as empresas em geral pas-
saram a viver com o abranda-
mento da economia e pela di-
ficuldade em escoar os seus 
stocks, aumentámos o capital 
seguro em 20%, no máximo 
de 250 mil euros para efeitos 
de proteção dos stocks, de for-
ma automática e sem necessi-
dade de pedido por parte dos 
nossos clientes. Destaco ainda 
a medida que tomámos para 
os clientes médicos e médicos 
dentistas, reforçando a parce-
ria de longa data com as res-
petivas ordens profissionais, e 
tendo conhecimento dos de-
safios que enfrentaram, no-
meadamente os proprietários 
de gabinetes e consultórios 


