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Opinião 

A experiência 
pela qual te-
mos passado 
não nos dei-
xa margem 

para dúvidas sobre o poten-
cial impacto decorrente da 
pandemia e a postura que 
deve ser adotada face a este 
novo paradigma. Prova disso 
é todo o quadro que nos apre-
sentam: redução do PIB em 
cerca de 7%, possível défice de 
6,3% e um aumento da dívida 
pública em percentagem do 
PIB de 117,7% para 134,4 por 
cento. No entanto, por outro 
lado, e como dizia o tantas ve-
zes citado Winston Churchill, 
“don’t let a good crisis go to 
waste” deve ser o mote para 
o presente. Podemos afirmar 
que, em Portugal, viver em 
crise é uma constante, pelo 
que, melhor do que muitos, 
temos a capacidade para pôr 
em prática esta máxima. No 
que diz respeito ao setor se-
gurador, toda a aprendizagem 
que se retirar deste período 
conturbado deve ser utilizada 
para efeitos de análise futu-
ra, e para isso temos de estar 

da e calculada. Segundo um 
estudo da Agência Europeia 
para a Segurança e Saúde no 
Trabalho, por cada euro in-
vestido em prevenção, há um 
retorno de €2,20, e as empre-
sas e empresários devem estar 
preparados para a ocorrência 
de algum imprevisto. Por isso, 
a prevenção é o tema central 
da intervenção da Ageas Se-
guros – enquanto parceira na 
análise e avaliação dos riscos, 
bem como na promoção de 
um crescimento sustentado.  
É por isso que a Ageas Seguros 
criou um serviço diferenciado 
no mercado português, ten-
do em vista apoiar os nossos 
clientes empresas: o serviço 
PAR (Prevenção e Análise de 
Risco). Estamos diante de um 
admirável (?) mundo novo, no 
qual, infelizmente, teremos 
de nos debater amiúde com 
fenómenos que, outrora, se 
consideravam excecionais ou 
de obras de ficção científica. 
O paradigma do mundo está 
a mudar e o dos seguros tam-
bém. Por isso, é caso para di-
zer: don’t let a good crisis go 
to waste. 

“Don’t let a good 
crisis go to waste”
Esta crise veio reforçar a importância de estarmos 
todos mais preparados para o imprevisto. Que não 
percamos a oportunidade de tirar lições e medidas 
para o futuro

munidos de meios tecnológi-
cos e pessoal especializado na 
análise deste tipo de fenóme-
nos (pontuais?). Sem prejuí-
zo dos melhores esforços que 
sejam empregues no gizar de 
novas soluções, não pode-
mos esquecer que as segura-
doras estão sempre na linha 
da frente da proteção e acom-
panhamento das pessoas. No 
entanto, tudo é melhor e mais 
fácil quando estamos todos na 
linha da frente, a toda a hora. 
Como tal, fundar novas, e re-
cuperar antigas, sinergias é 
um caminho que tem de ser 
trilhado com urgência e com 
vontade de manter a nossa 
comunidade segura. É então, 
e seguindo a frase do ex-pri-
meiro-ministro britânico, a 
altura ideal para se discutir o 
âmbito do eternamente adia-
do fundo sísmico e a eventual 
necessidade de replicar ou 
estender esta solução a ou-
tros fenómenos excecionais 
como este que estamos a vi-
ver. Esta seria uma excelente 
solução para a diminuição do 
risco através de uma postura 
de base preventiva, conserta-
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