
Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 | Diário | Ano XVIII | N.º 4620 | € 3.20 
Diretora Diana Ramos | Diretor adjunto Celso Filipe

FIM DE SEMANA

OPINIÃO 29

BORGES DE ASSUNÇÃO 
Os sinais de decadência da 
nossa democracia são graves 

SEMANA 10 

BRUNO FARIA LOPES  
O problema de gestão 
no sorvedouro do SNS 

tel.: 707 454 000
www.anturio.com

Top Parceiro 
Software PHC

tel.: 211 454 004

Publicidade

Publicidade

Entrevista a  
José Pedro Teixeira 

Fernandes 
“A transição 
energética  

será dolorosa” 

Pa
ul

o 
D

ua
rt

e

Novo código  
para os 
mercados  
é aprovado 
hoje 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7

Hovione investe  
150 milhões  
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“Em termos de saúde, 
aconteceu que fica-
mos a achar que ape-

nas havia uma doença chama co-
vid-19, e, portanto, o sistema pú-
blico de saúde ficou completa-
mente mobilizado. Por vezes, hos-
tilizou-se a capacidade comple-
mentar dos sistemas privados de 
saúde”, disse Valdemar Duarte, di-
retor-geral da Ageas Pensões e 
APFIN. Adianta que se fez “ban-
deira de que o SNS era universal, 
e é, e único, esquecendo-se os re-
gimes complementares e priva-
dos. Neste momento em que esta-
mos na descompressão do vírus 
estamos a constatar que em Por-
tugal o SNS está num momento 
muito complicado”. 

Na sua opinião, a saúde deve-
ria ser vista sem a dicotomia públi-
co e privado. “Todos contam e a 
complementaridade entre os dois 
sistemas é que se deve promover. 
Temos um número de médicos por 
habitante bastante elevado e con-
dições para ter um Sistema Nacio-
nal de Saúde com qualidade”, as-
sume Valdemar Duarte. 

Para José Galamba de Olivei-
ra, tem de se tirar a ideologia do de-

bate e começar a olhar para o Sis-
tema Nacional de Saúde com o pi-
lar público, o pilar privado e social, 
em que o importante é a coorde-
nação a partir da qual se pode dar 
uma melhor resposta na saúde. 

 
Ramo de saúde resistiu 
durante a pandemia 
“O ramo de saúde tem crescido ao 
longo da última década mesmo em 
tempos de crise”, analisou José Ga-

lamba de Oliveira, e, por isso, não 
é uma surpresa que, mesmo duran-
te a pandemia, tenha sido o único 
ramo que não registou nenhuma 
quebra de produção. “Isto tem a ver 
com a dificuldade de acesso que as 
pessoas tiveram ao SNS, e valori-
zam muito esta possibilidade de 
poderem ir ao privado. Para isto, o 
seguro de saúde é uma ferramenta 
fundamental”, considerou José 
Galamba de Oliveira. 

O presidente da Associação 
Portuguesa de Seguradores, o 

Para o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores,  
o crescimento dos seguros de saúde vai continuar a existir,  
até porque os seguros vão dando coberturas adicionais.

NEGÓCIOS INICIATIVAS OS SEGUROS EM PORTUGAL

Rita Almeida (Liberty), José Galamba de Oliveira (APS) e Valdemar Duarte (Ageas) marcaram presença neste Live Lab Seguros. 

David Cabral Santos

O ramo saúde tem 
crescido sempre, 
mesmo na pandemia

“A Liberty Seguros está muito 
alinhada com o pilar digital. Está 
a fazer alterações na forma de 
gerir o negócio e hoje tem uma 
plataforma digital verdadeira-
mente europeia”, afirmou Rita 
Almeida, diretora da rede tradi-
cional da Liberty Seguros em 
Portugal e Irlanda. É uma visão 
100% digital, independente-

mente de estarmos a falar da for-
ça de trabalho ou de lidar com os 
parceiros, clientes ou fornecedo-
res. Abrange a cadeia de valor 
com níveis de serviços na forma 
virtual e digital. 

Este projeto representa 100 
milhões de euros no mercado 
europeu, Portugal, Espanha, Ir-
landa e Irlanda do Norte, o 

maior da empresa e do grupo nos 
últimos anos, para desenvolver 
um ecossistema 100% digital na 
cloud pública, um conceito com-
pletamente disruptivo na indús-
tria, no qual todos os processos 
relacionados com a comerciali-
zação e gestão de seguros são le-
vados a cabo de forma simplifi-
cada. 

“Temos uma grande responsabilidade no sentido de preparar a nossa  
rede de distribuição para a nova era do digital, a literacia digital dos  
nossos colaboradores e consumidores”, sublinhou Rita Almeida. 

Uma seguradora digital 

Para Valdemar Duarte, diretor-
-geral da Ageas Pensões, o PEPP 
(Produto de Reforma Pan Euro-
peu) pode ser visto através de 
duas perspetivas, que são conver-
gentes. A Comissão Europeia de-
cidiu tomar a iniciativa de pro-
mover a poupança privada para 
a reforma com o lançamento do 
PEPP, e, por outro lado, decidiu 
de uma forma acelerada ser pio-
neira na sustentabilidade. 

 “Vemos a Europa neste mo-
mento a dar cartas em torno do 
processo de sustentabilidade, 
tanto do lado da criação de pro-
dutos para o consumidor como 
da emissão de títulos que os in-
vestidores institucionais possam 
criar produtos para serem sus-
tentáveis”, sublinha Valdemar 
Duarte. Salientou que se espera 
que as emissões de obrigações 
sustentáveis ESG atinjam este 
ano 880 biliões de euros, 20% da 
oferta de obrigações. Referiu ain-
da que a própria dívida pública 
começa a ser verde. 

As duas razões pelas quais a 
União Europeia tomou esta ini-
ciativa. A primeira foi a constata-
ção de que o nível de poupança 
que existe em média nas socieda-
des europeias é manifestamente 
baixo face às necessidades que se 
antecipam para o futuro, em ter-
mos de recursos para pagar as 
pensões e que os cidadãos pos-
sam ter as pensões adequadas. 
“Os sistemas que existem são 
muito díspares versus alguns 
muito bem afinados para o obje-
tivo de prover poupança para a re-
forma e outros nem por isso e, 
portanto, havia campo para criar 
um framework comum que ser-
visse a todos os países”, conside-
rou Valdemar Duarte. 

A segunda razão prende-se 
com o mercado único e com a 
mobilidade. “Um dos grandes 
entraves à mobilidade de traba-
lhadores prende-se com os regi-
mes complementares de refor-

ma. Alguém que trabalhe em 10 
países e que tenha de receber 
pensões desses dez países tem 
um verdadeiro quebra-cabeças 
e, muitas vezes, corria o risco de 
perder benefícios ou de não re-
ceber ou ser mal tratada em ter-
mos fiscais”, revelou Valdemar 
Duarte. 

 
O PPR e o PEPP 
Antes de se referir em concreto 
ao PEPP, Valdemar Duarte fez 
uma digressão histórica sobre o 
PPR que foi criado em 1989 com 
um benefício fiscal relevante e 
como “um produto objetivamen-
te de reforma”, mas, ao longo do 
tempo de três décadas, o PPR 
perdeu benefícios e o enfoque da 
reforma.  

“Passou a ser um produto de 
poupança de médio prazo, e des-
de 2014, deixou de ter benefícios 
fiscais de dedução do rendimen-
to, na coleta. Tem o benefício fis-
cal na capitalização. O que o tor-
na num produto de excelência 
em termos de médio e longo pra-
zo, mas perdeu o atrativo de imo-
bilização para reforma”, explicou 
Valdemar Duarte. 

“Em Portugal, o PEPP pode 
ser o catalisador para que se co-
mece a pensar em reforma e 

pode ser a oportunidade de as au-
toridades pensarem na poupan-
ça para a reforma”, considerou 
Valdemar Duarte.  

É a oportunidades de autori-
dades “acarinharem um produ-
to que tem regras de governance 
bastante fortes, regras para os 
consumidores em termos de pro-
teção de capital, de limitação de 
custos”, disse Valdemar Duarte, 
apesar de, por causa do limite de 
custos de 1%, “não saber bem a 
quem promove e tem de criar o 
produto, mas temos de nos con-
formar com isso”. 

Na sua opinião está deveria 
ser a forma de reinstaurar os be-
nefícios para a reforma. “Tínha-
mos fortes esperanças de que o 
PEPP viesse a ter um benefício 
fiscal interessante mas, para 
além disso, benefícios de outro 
género, o impulso, o discurso pú-
blico de reconhecer que é impor-
tante e indispensável poupar 
para a reforma. Não é para subs-
tituir a pensão da segurança so-
cial mas porque precisamos da 
poupança ocupacional das em-
presas e da poupança individual, 
e todas juntas não são o suficien-
te para poder esperar ter um bom 
nível de reforma”, concluiu Val-
demar Duarte. 

Este novo produto pode vir a ter um benefício fiscal interessante, mas 
também é muito importante o discurso público de reconhecimento  
de que é fundamental e indispensável poupar para a reforma.

O PEPP pode ser  
o catalisador da 
poupança em Portugal

Rita Almeida sublinhou o alinhamento da Liberty com o pilar digital. 

David Cabral Santos
Venda direta 
Implica uma grande transforma-
ção na forma de ver o negócio, 
“com um modelo de negócio 
muito mais ágil e acima de tudo 
acompanhar as necessidades 
que o cliente e o consumidor nos 
obriga”, referiu Rita Almeida.  

“Em Portugal, acabámos de 
lançar um canal direto porque 
sentimos que temos de ter pre-
sença omnicanal. Acreditamos 
o consumidor vai querer a con-
veniência na forma de ter aces-
so aos produtos e as soluções e 
aos serviços”, considerou Rita 
Almeida. Trata-se do canal de 
venda direta em Portugal, atra-
vés da marca Génesis by Li-

berty Seguros. 
Mas um dos objetivos da 

Liberty é continuar a investir 
“na área das relações de me-
diação tradicional, pois temos 
uma grande responsabilidade 
no sentido de preparar a nos-
sa rede de distribuição para a 
nova era do digital e preparar, 
porque temos essa responsa-
bilidade, a literacia digital dos 
nossos colaboradores e consu-
midores”, sublinhou Rita Al-
meida. Conclui que “até 2025, 
é este o nosso objetivo, conse-
guir trazer muitas novidades 
na forma de aceder as soluções 
de seguro onde a inovação é 
essencial no nosso pilar”. 

crescimento dos seguros de saú-
de vai continuar a existir, até 
porque os seguros vão dando co-
berturas adicionais. Rita Almei-
da, diretora da rede tradicional 
da Liberty Seguros em Portugal 
e Irlanda, concorda que “o ramo 
saúde é uma área que tem cres-
cido, apresenta grandes oportu-
nidades e onde naturalmente há 
espaço para fazer mais e de for-
ma complementar e para cres-
cer com qualidade, com vista a 
defender os melhores interesses 

do consumidor porque ele exi-
ge isso das seguradoras”. 

Por outro lado, José Galam-
ba de Oliveira acentuou  também 
que estão a surgir seguros novos. 
“Durante a pandemia houve se-
guradoras que lançaram o segu-
ro de proteção de rendimentos, 
que não tem a ver só com a saú-
de mas tem a ver com o facto de 
se alguém ficar doente terem um 
seguro para acautelar isso. O se-
tor vai dando respostas às novas 
necessidades”, concluiu. 

A complementaridade 
entre os sistemas 
público e privado  
de saúde é o que  
se deve promover. 
VALDEMAR DUARTE 
Diretor-geral da  
Ageas Pensões 

“ O ramo de saúde  
tem crescido ao longo 
da última década 
mesmo em tempos  
de crise. 
JOSÉ GALAMBA DE OLIVEIRA 
Presidente da Associação 
Portuguesa de Seguradores 

“ A Liberty Seguros  
tem hoje uma 
plataforma digital 
verdadeiramente 
europeia. 
RITA ALMEIDA 
Diretora da rede tradicional  
da Liberty em Portugal e Irlanda 

“
Valdemar Duarte referiu a importância do plano de reforma pan-europeu.

David Cabral Santos

FILIPE S. FERNANDES 


