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SEGUROS

Portugal 
respondeu 
bem e com 
pragmatismo 
à pandemia

Textos Isabel Vicente

A pandemia trocou as voltas 
ao crescimento das economias 
por todo o mundo. Há sectores 
mais afetados do que outros. O 
negócio dos seguros, tal como 
o da banca, tem resistido, mas 
2021 será o ano do tira-teimas 
quanto aos estragos que ela 
pode fazer no sector financeiro 
e os anos seguintes serão de re-
cuperação, afirma o presidente 
executivo da Ageas Portugal.

Os impactos na área dos 
“seguros do ramo Vida já são 
grandes”, mas, como diz Ste-
ven Braekeveldt, em 2021 é que 
se vai perceber “a verdadeira 
dimensão dos mesmos”. No 
grupo, afirma que, “até setem-
bro, os lucros mantiveram-se 
face a 2019”. Resta saber qual 
a evolução da crise sanitária e 
da recuperação das economias. 
“A incerteza ainda é grande, 
apesar de já haver vacinas.”

Quando questionado sobre o 
que fez a Ageas em termos es-
tratégicos para se adaptar ao 
contexto de pandemia, estabe-
lece um paralelismo: “Quando 
vamos assistir a uma peça de 
teatro em cinco atos, quere-
mos ver todos. Ora, no contex-
to de pandemia, só estamos no 
segundo ato, razão pela qual 
esta é uma pergunta compli-
cada. No sector da Saúde já 

sentimos que vai haver impli-
cações, porque as pessoas têm 
medo de ir aos hospitais, não 
fazem os exames que faziam 
nem os diagnósticos de do-
enças como diabetes, cancro, 
entre outras, e isso vai refletir-
-se a partir de 2021. Ainda não 
sabemos com que dimensão 
dos custos nas companhias, 
mas a sinistralidade, nomea-
damente no ramo da Saúde, 
vai seguramente aumentar.”

Em Portugal desde 2005, 
a seguradora belga, com 
uma quota de mercado glo-
bal de cerca de 17%, mantém 
o foco no mercado: “Vamos 
continuar a investir na nos-
sa trajetória de crescimento 
sustentável”, diz o presidente 
executivo do grupo à conver-
sa com o Expresso. “Estamos 
sempre atentos a oportunida-
des de consolidação, até pela 
quota de mercado que temos”, 
mas “até agora não vislumbrá-
mos nenhuma oportunidade 
de fusão ou aquisição”.

A estratégia “não mudou por 
causa da pandemia. A covid-19 
é uma doença na qual os ci-
entistas estão a trabalhar e, 
apesar de já haver vacinas, ain-
da não acabou. Primeiro que a 
maioria dos cidadãos sejam va-
cinados e se crie imunidade de 
grupo vai demorar algum tem-
po”. Desde que chegou a Portu-
gal, o Grupo Ageas comprou 
50% da Médis e da Ocidental, 
mantendo uma parceria com 
o BCP, assim como o negócio 
da seguradora francesa AXA e 
em março, quando o país confi-
nou, o que “fizemos aqui e nos 
outros países onde estamos foi 
adaptar a logística, colocar os 
trabalhadores em teletrabalho 
e apetrechá-los de ferramentas 
para que à distância pudessem 
responder às necessidades dos 
clientes”.

Portugal respondeu  
melhor à pandemia  
do que outros

Quanto à gestão da pandemia 
e às medidas tomadas em Por-
tugal — moratórias e apoio à 
tesouraria das empresas —, 
Steven Braekeveldt não hesita 
em responder: “Tenho de dizer 
que o Governo e os regulado-
res portugueses estão a fazer 
mais do que muitos outros 
países, com pragmatismo e 

preocupados com o que está a 
acontecer.” A resposta de Por-
tugal “tem sido maior do que 
em outros países ao nível das 
moratórias e apoios à tesoura-
ria das empresas”, inclusive a 
Bélgica, país que conhece bem, 
e outros mercados onde a Age-
as tem operações. “As medidas 
são fáceis de implementar, foi 
uma resposta muito rápida e 
eficiente.”

Já quanto à necessidade de 
novas ou diferentes medidas, 
sublinha que “o ministro da 
Economia [Pedro Siza Vieira] 
tem tomado decisões muito 
importantes, como por exem-
plo estender o prazo das mo-
ratórias até setembro de 2021”. 
E justifica: “As estimativas é 
que até lá a economia possa 
melhorar”, por isso dar mais 
tempo às empresas e famílias 
até que isso aconteça “foi uma 
decisão acertada”, até porque 
“evita um número de falências 

que de outra forma seria mai-
or”. Avisa ainda que, a par dos 
efeitos da pandemia que “não 
se recuperam num ano, ainda 
temos o ‘Brexit’, que afeta eco-
nomias como a portuguesa”.

Investimento  
é para manter

Sobre se teme eventuais pre-
juízos no grupo em Portugal, 
afirma que a Ageas “mante-
ve o nível dos seus lucros” 
(ver caixa) e vai continuar a 
investir no país. Nos primei-
ros nove meses do ano teve 
um rácio de solvabilidade 
maior do que o registado no 
final de 2019 (ver caixa). “É 
um dos melhores rácios em 
Portugal, e é este indicador 
que revela que a companhia 
tem dinheiro para pagar os 
prémios de seguros. Esta é a 
chave para onde se deve olhar 
quando os clientes quiserem 
saber se, mesmo que haja um 
problema, a companhia tem 
dinheiro para lhes pagar”, su-
blinha. Braekeveldt confessa 
estar preocupado com a queda 
acentuada do ramo Vida no 
mercado em geral e na Ageas 
em particular. As taxas de juro 
baixas já dificultam este seg-
mento, mas desde que a pan-
demia começou “já é notório 
o impacto, vai demorar alguns 
anos a recuperar e afeta todas 
as seguradoras”. Na Ageas, 
o ramo Vida passou de uma 
produção de €1,4 mil milhões 
para €707 milhões. O merca-
do em Portugal registou uma 
queda superior a 40%, com os 
PPR a derraparem 76%.

A carteira global de investi-
mentos em Portugal ronda os 
€15 mil milhões, desde dívida 
pública ao imobiliário. Adianta 
ainda que até 2022 “planea-
mos aumentar o investimento 
imobiliário em €150 milhões” 
— de uma carteira de ativos 
de €450 milhões para €600 
milhões. Em tecnologia, por 
exemplo, diz que só em 2020 
“investimos cerca de €30 mi-
lhões em novas plataformas e 
procedimentos”.

Com 1300 colaboradores em 
Portugal e mais de 8 mil media-
dores e 1,9 milhões de clientes, 
a Ageas “não prevê qualquer 
redução de trabalhadores”, ga-
rante Braekeveldt.
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O CEO do Grupo 
Ageas Portugal 
elogia as medidas 
tomadas  
para estancar  
os estragos  
na economia,  
mas critica  
a despenalização 
do resgate dos 
PPR em 2021: “Não 
é uma boa medida”

Steven Braekeveldt, 
presidente executivo do 
Grupo Ageas Portugal, 
afirma que os maiores 
impactos desta crise 
ainda estão por conhecer 
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TRÊS PERGUNTAS A

Steven 
Braekeveldt
Presidente executivo  
do Grupo Ageas Portugal

 P O que acha de, em 2021, 
ser possível resgatar um PPR 
sem que haja penalização em 
algumas situações como perda 
de rendimento das famílias.
 R Não é uma boa medida porque 

as pessoas devem poupar, em 
particular para a reforma, e esta 
medida pode levar a decisões 
precipitadas. Mas, por outro 
lado, percebo a ideia. Para quem 
perdeu rendimento durante 
a pandemia, este pode ser o 
último recurso para continuar 
a pagar as faturas. E, depois, 
claro, os governos, não só em 
Portugal, querem que as pessoas 
consumam até para ajudar a 
economia, mas não é um bom 
sinal.

 P O que seria um bom sinal?
 R O Governo devia incentivar 

a poupança nomeadamente 
através de incentivos fiscais. Se 
os houver as pessoas percebem 
que ao colocar uma parte da sua 
remuneração de lado poupam 
no imposto a pagar e fazem um 
esforço. Esse era o sinal positivo 
que devia ser dado. Deve-se 
começar a poupar quando 
se começa a trabalhar e em 
Portugal não há essa cultura. Os 
níveis de poupança das famílias 
têm sido baixos e só disparam 
em momentos de crise, como 
aconteceu na última, e está a 
acontecer nesta, embora por 
razões diferentes.

 P O negócio do ramo Vida é 
precisamente o mais afetado...
 R Fomos muito afetados. É 

maioritariamente distribuído 
pela banca e quando começou a 
pandemia os bancos estiveram 
a ‘meio gás’. Isso afetou o 
negócio, mas as taxas de juro 
baixas também não ajudam. 
Depois temos um problema: 
as gerações mais jovens foram 
educadas a gastar e não a 
poupar. A cultura da poupança 
devia ser um foco do Governo.

CONTAS

Lucros de 
€107 milhões

Nos primeiros nove meses 
do ano a Ageas Portugal 
registou um lucro de €107 
milhões depois de libertar 
€20 milhões de resultados 
por conta da pandemia. 
No final de 2019, o lucro 
da Ageas ascendeu a 
€110,8 milhões. A quota 
de mercado global é de 
18%, segundo dados da 
companhia para Portugal. 
O rácio de solvência foi 
reforçado. Em junho era 
de 227%, quando no final 
de 2019 se situava nos 
181%. O grupo tem 1290 
trabalhadores e mais de 
8 mil mediadores e não 
antevê qualquer dispensa 
de colaboradores, e conta 
1,7 milhões de clientes.


