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Opinião 

O ano de 2020 
estará para 
s e m p r e 
marcado por 
uma situa-

ção pandémica que dominou 
o nosso quotidiano. Foram vá-
rias as vezes que, ao longo des-
te ano, escrevi sobre os efeitos 
e alguns dos impactos da Co-
vid-19. Por força das circuns-
tâncias, passámos todos mais 
tempo em casa (a trabalhar, 
estudar e/ou analisar cená-
rios alternativos); o comércio 
de necessidades não essen-
ciais encerrou; e o “normal” 
ganhou uma nova dimensão.

Todo este cenário, mais pes-
simista, leva-nos também a ou-
tra questão que abre novas pers-
petivas. Este ano de 2020 estará 
para sempre marcado por um 
dos mais extraordinários avan-
ços da medicina moderna. Em 
apenas nove meses, cientistas 
de todo o mundo trabalharam 
para a criação de uma vacina 
para o tratamento da Covid-19.

Mas enganam-se aqueles 
que pensam que o próximo 

nos vimos obrigados, por for-
ça das circunstâncias, a tra-
balhar à distância. Na capa-
cidade e organização familiar. 
Nos sistemas de saúde, que 
nos últimos meses têm vivido 
numa sobrecarga tremenda. 
Na economia, pela sua capa-
cidade de resiliência. E, mais 
importante, em nós enquanto 
sociedade.

Não deixa de ser irónico 
que, no ano em que a palavra 
“distanciamento” esteve nas bo-
cas do mundo, tenhamos estado 
mais próximos uns dos outros.

Este olhar único e con-
certado para um mundo em 
constante mudança não pode 
existir apenas quando olha-
mos para o presente. Mas é 
urgente olhar para o futuro e 
repito, com confi ança, perce-
ber o que vamos fazer de for-
ma diferente.

Temos de estar unidos, te-
mos de nos manter próximos 
(ainda que longe socialmente) 
e dar segurança uns aos ou-
tros. Pela nossa parte, podem 
todos contar connosco! E

O futuro não 
tarda em chegar
Este ano, falámos muito sobre o que mudou, 
mas não o sufi ciente sobre aquilo que terá 
de continuar igual, como a inspiração 
da confi ança e da proximidade

ano, ou a ideia de uma vaci-
na, vai apagar ou, de alguma 
forma, resolver tudo o que 
de menos positivo teve 2020. 
Será preciso muito mais tem-
po para a recuperação dos sis-
temas de saúde, da economia 
e da sociedade.

Mas o futuro está à porta 
e não tarda em chegar. E se 
falamos muitas vezes do que 
mudou, do que continuará a 
ter de mudar no futuro próxi-
mo, o tal “novo normal”, não 
ouvimos falar tão frequente-
mente sobre o oposto. O que 
terá de continuar igual? Nesta 
rubrica, falei várias vezes em 
confi ança e nas medidas de 
apoio e proximidade adota-
das pela Ageas Seguros duran-
te este período. O segredo para 
a retoma será também este, e 
a vacina até pode ser um in-
grediente-chave para que isso 
aconteça, mas a confi ança terá 
de sair reforçada.

A confi ança na capacidade 
de adaptação e na fl exibilidade 
das nossas empresas. Nos co-
legas de trabalho, com quem 
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