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Opinião 

À medida que 
as alterações 
cl imáticas 
aceleram e 
são, cada vez 

mais, vistas como uma questão 
global, a indústria seguradora 
torna-se, inevitavelmente, um 
dos atores principais deste de-
bate com um papel a desem-
penhar ao nível universal. As 
conversações sobre o clima, as 
compensações de carbono e o 
futuro do planeta são recorren-
temente os temas de discussão. 
Ora, num relatório de 2019, 
apresentado pelas Nações Uni-
das, sublinha-se que o objetivo 
de manter as alterações climáti-
cas a 1,5 ºC é hoje quase impos-
sível de alcançar. Pelo contrário, 
o planeta está no caminho certo 
para 3,2 °C de aquecimento aci-
ma do nível pré-industrial até 
2100. Que consequências se 
preveem? Segundo as Nações 
Unidas, todas estas alterações 
terão um impacto negativo de 
23% no Produto Interno Bruto 
Global, bem como um aumen-
to de 28% de catástrofes natu-
rais, como ciclones, e de 70% de 
cheias, fruto de chuvas massi-
vas. A juntar a todo este cenário 
que é, no mínimo, preocupan-
te, contamos agora com uma 
pandemia que nos chega tam-
bém como um alerta das con-

forço conjunto torna-se cruci-
al, não só no desenvolvimento 
de infraestruturas resilientes 
ao risco mas também no en-
caminhamento destas para a 
proteção de catástrofes e cria-
ção de um mindset adequado 
à realidade em que vivemos. 
É aí que, também, temos de 
fazer uma grande aposta: no 
campo da mudança de hábitos 
e de mentalidades. Só o con-
seguiremos fazer se dermos o 
exemplo! No caso da Ageas Se-
guros, e ainda mais concreta-
mente no caso do Grupo Ageas 
Portugal, ao qual pertence, a 
futura casa da sede irá ser um 
espelho do nosso compromis-
so por um mundo sustentável. 
A construção dos nossos no-
vos edifícios está a ser acom-
panhada por uma certificação 
de sustentabilidade, mundial-
mente conhecida por “BREE-
AM”. Destaco também o ca-
minho de substituição dos 
materiais plásticos utilizados 
no merchandising que ofere-
cemos a clientes e consumido-
res. É com ações do dia a dia, 
como estas, que vamos con-
tribuir para um mundo mais 
sustentável para as gerações 
dos nossos filhos e netos, e das 
famílias dos nossos clientes. E 
só conseguiremos isso se assu-
mirmos o nosso papel. E

Assumir  
o nosso papel
O tema das alterações climáticas, e os riscos 
que lhe estão associados, é absolutamente 
crítico, ainda mais para qualquer entidade 
que opere na área dos seguros

sequências do impacto humano 
nos ecossistemas naturais. Ora, 
na Ageas Seguros, além de per-
tencermos a um grupo que tem 
a sustentabilidade integrada nas 
suas escolhas estratégicas e de 
a gestão de risco ser intrínseca 
ao nosso negócio, temos a pre-
venção como prioridade. Neste 
contexto, criámos um serviço 
diferenciador no mercado por-
tuguês, que tem em vista apoi-
ar os nossos clientes na preven-
ção e análise de risco, através de 
consultoria e aconselhamento 
gratuitos, que atua sobre as 
principais causas dos aciden-
tes e sinistros participados pelas 
empresas, possibilitando a pre-
venção desses mesmos aciden-
tes, melhorando a produtivida-
de e os índices de motivação dos 
colaboradores, além de reduzir 
os impactos financeiros que um 
sinistro origina.

Importa, ainda, salientar 
a importância do trabalho co-
letivo no seio da Associação 
Portuguesa de Seguradores, 
em que há claramente uma 
preocupação e disponibili-
dade do setor para colaborar 
nos casos que nos afetam a to-
dos, como foi o da criação de 
dois fundos solidários, um em 
2017, no âmbito dos incêndios, 
e outro em 2020, no combate 
à pandemia Covid-19. Este es-
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