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Opinião

Mais vale prevenir que remediar

C
omo observamos neste ano 
de 2020, há riscos em todo o 
lado e até na vida das 
empresas. E é impossível 

sobrevivermos sem nos expormos a 
estes. Acontece que, muitas vezes, 
não controlamos estas situações 
porque elas simplesmente não 
dependem de nós.  
O ano de 2020 é a maior prova disso. 
Mas temos de confrontar o risco, 
definindo novos procedimentos e 
implementando estratégias para 
nos proteger e para dar 
continuidade à Economia.  
Esta gestão, não deve ser vista como 
um custo, mas como um 
investimento de elevado retorno, 
em que parceiros de confiança, 
como a Ageas Seguros, 
desempenham um papel 
fundamental na identificação dos 
riscos a que as empresas podem 
estar sujeitas, assim como na 
mitigação desses. É importante que 
as empresas estejam sensíveis à 
visão integral dos vários domínios 
da gestão do risco. Normalmente, os 
empresários e os gestores estão 
muito focados, por exemplo, no 
risco de crédito e descuram outras 
dimensões como a responsabilidade 
civil ou os riscos associados à 
tecnologia. 

A pensar nesta problemática a Ageas 
Seguros disponibiliza um serviço de 
consultoria com a finalidade de 
ajudar os clientes empresas a reduzir 
o número de acidentes, a sua 
gravidade e a desenvolver uma 
cultura de prevenção e segurança. A 
ideia é ajudar as empresas a 
identificar pontos de risco e a aplicar 
medidas para que estes sejam 
minimizados ou colmatados. Porque 
mais vale prevenir do que remediar.  
 
Mas se mais vale prevenir que 
remediar, porque não premiar a 
inovação em prevenção? 
Na Ageas Seguros reconhecemos e 
incentivamos as boas práticas 
empresariais na área da prevenção, 
com especial interesse na forma 
como as empresas e os seus gestores 
gerem riscos associados à sua 
atividade. Por isso mesmo este ano 
lançamos a primeira edição do 
Prémio Inovação em Prevenção. São 
quatro as grandes categorias às quais 
as empresas podem concorrer: um 
prémio nacional, geral; o melhor 
projeto de prevenção relativo às 
pessoas; o melhor relativo ao 
património; e o melhor relativo ao 
ambiente. 
Está na hora de premiar as boas 
iniciativas!  
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