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PREMIAR A PREVENÇÃO E A INOVAÇÃO

Hoje, mais do que nunca, a 
prevenção é uma mais-valia 
para as empresas e para as se-
guradoras, ao obrigar a estarem 
ambas ainda mais atentas aos 
vários riscos, de modo a pen-
sarem com antecedência em 
como os mitigar, bem como 
em planos de contingência. É, 
por isso, fundamental as em-
presas estarem preparadas para 
os vários riscos a que estão su-
jeitas, não só a nível material 
e de património, mas também 
a nível humano, considerando 
os seus Colaboradores, e tam-
bém as suas famílias (com con-
sequente impacto financeiro, 
para além do moral e social). 
Por estes motivos, incentivar 
à prevenção é essencial para a 
Ageas Seguros, tendo por base 
o propósito nobre que tem, de 
proteger pessoas, famílias, pa-
trimónio e negócios.
Como forma de valorizar ainda 
mais a inovação em prevenção, 
a Ageas Seguros, juntamen-
te com a Exame e com vários 
parceiros, incluindo o ISQ e 
a Ordem dos Economistas, 
criou o Prémio Inovação em 
Prevenção. Estes prémios am-
bicionam distinguir as empre-
sas que têm a visão de prepa-
rar e implementar estratégias 
de gestão e prevenção de ris-
co, que ajudam o negócio nos 
mais variados desafios. Neste 
sentido, na edição do ano pas-
sado, num total de 100 empre-
sas participantes, houve três 
grandes empresas vencedoras, 
em diferentes áreas: Ambiente, 
Pessoas e Património.

Relembramos os vencedores 
da primeira edição do Pré-
mio Inovação em Prevenção 
(2020/2021).

A Balanças Marques, empre-
sa de Braga, foi distinguida na 
categoria Pessoas pelo projeto 
interno, “A Saúde é Assunto de 
Peso”, que lhe valeu também 
a classificação como a melhor 
empresa na categoria geral. Al-
gumas das ações implementa-
das pela empresa estão rela-
cionadas com a promoção de 
hábitos saudáveis e da literacia 
em saúde, divulgação de inicia-
tivas e merchandising que pro-
move a saúde e bem-estar, en-
tre outras.

A empresa de têxteis, Valérius 
Têxteis, foi distinguida como 
a melhor empresa na catego-
ria Ambiente, com o projeto 
“Valerius360 – Economia Cir-
cular”. Esta empresa de Barce-
los procura, assim, reduzir ao 
máximo a sua pegada carbóni-
ca, visando, até 2030, ser com-
pletamente neutra a este nível. 
Para tal, a empresa adotou um 

conjunto de ações, tais como: 
instalação de 360 painéis sola-
res; frota automóvel compos-
ta por veículos híbridos e elé-
tricos; utilização de lâmpadas 
LED em toda a fábrica; bem 
como um espaço de plantação 
ao ar livre.

Na categoria de Património, a 
grande vencedora foi a Gofoam 
com o projeto “Adequação da 
Prevenção e Resposta à Emer-
gência em Indústria Seveso de 
Nível Inferior inserida em par-
que industrial”. Ao ser uma 
empresa química, tinha como 
prioridade o investimento nos 
meios de segurança contra 
incêndios e acidentes indus-
triais graves. Assim, as ações 
implementadas foram: cria-
ção de uma Brigada Interna 
de resposta a incêndios e der-
rames de produtos químicos; 
aquisição de veículos cisterna 
e de combate a incêndios; im-
plementação de um plano de 
melhorias de SCIE; e definição 
e implementação de plano de 
simulacros ajustado aos riscos 
identificados e procedimentos 
definidos no plano de seguran-
ça interno.
Adicionalmente, houve ainda 
lugar para uma menção honro-
sa na categoria de Pessoas, para 
a empresa IT People com o pro-

jeto “Pump up the Talent: Ino-
var para reter!” com uma cla-
ra aposta no bem-estar físico e 
emocional dos Colaboradores, 
através de ações que visaram 
a adoção de um estilo de vida 
mais saudável, ou até do lan-
çamento de leilões semanais, 
onde os Colaboradores podem 
usar uma criptomoeda para li-
citar prémios, com vista à pro-
moção da proximidade (exs: 
experiências, melhoria do es-
paço de trabalho em casa, for-
mações, etc), entre outros.

2ª Edição
Depois do sucesso da 1.ª edi-
ção, e mantendo os mesmos 
objetivos de criação de um 
ecossistema de boas práticas 
preventivas a nível empresa-
rial, com um forte impacto 
na eficiência da gestão e tam-
bém ao nível da sociedade, a 
Ageas Seguros e a revista Exa-
me lançaram a 2.ª edição do 
Prémio Inovação em Preven-
ção, cujo prazo de candidatura 
terminou no dia 31 de janeiro 
de 2022. Após avaliação das 
candidaturas pelas equipas 
do ISQ e Ageas Seguros, bem 
como seleção dos vencedores 
pelo Júri, a entrega de prémios 
irá realizar-se em abril. www.
ageas.pt/premio-prevencao  

A prevenção é um dos elementos-chave para a Ageas Seguros que, ao longo do seu trajeto, tem apostado sempre nesta temática,  
não só a nível particular, mas também a nível empresarial.


