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FIDELIDADE PROMOVE A CONFERÊNCIA INOVAR A REFORMA 

LISBOA, 5 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 

 

A Fidelidade Seguros promove a Conferência Fidelidade Seguros sob o mote Inovar a Reforma: um apelo a 

todos nós que conta com intervenções de Alain de Botton, Carlos Liz e Rui Dias Alves. 

 

A evolução económica recente, marcada pela longevidade crescente da população, pelo redimensionamento 

inevitável das funções sociais do Estado e pela alteração das macrotendências sociais, veio acentuar a 

perceção, resultante da nossa experiência seguradora, de que a temática da Reforma não poderá continuar a 

ser resolvida exclusivamente com recurso às variáveis económico-financeiras tradicionais. 

Para estratos sociais cada vez mais extensos, a “passagem à Reforma” já não traduz um sentimento de 

privilégio, de “merecido descanso”, antes representando, não raras vezes, uma fonte de tédio, um estado de 

insatisfação pessoal e de perda acentuada de qualidade de vida (menos saúde, menos dinheiro, menor 

capacidade de afirmação social). 

Como integrar os elementos centrais da nossa vivência – trabalho, família, espiritualidade, necessidades 

financeiras – num percurso ascendente de realização pessoal, como obter um equilíbrio entre necessidades 

presentes e sustentabilidade financeira futura, são, verdadeiramente, as interrogações para que importa 

despertar coletivamente, através da ação conjunta do Estado, das empresas e dos cidadãos. 

O Estado, promovendo instrumentos de incentivo à sustentabilidade individual. As empresas, demonstrando 

ser possível colocar em prática mecanismos efetivos orientados a tal objetivo. Os cidadãos, através de uma 

nova consciência de equilíbrio existencial que ultrapasse a esfera estritamente financeira e que, 

designadamente,  permita transformar percursos profissionais em desígnios de vida mais vastos. 

A Fidelidade Seguros, enquanto seguradores líderes no segmento dos produtos de poupança, tem vindo a 

promover, nos últimos anos, em associação com instituições especializadas, uma investigação alargada 

acerca dos contornos e motivações subjacentes à necessidade de sustentabilidade individual no longo 

prazo. 

A conferência Inovar a Reforma insere-se nesse conjunto de iniciativas destinado a lançar um debate 

profundo e transparente sobre a questão da Reforma. 

Nesta conferência será a apresentado o estudo “Inovar a Reforma”. Este estudo, além de fazer um retrato da 

posição dos portugueses em relação à reforma, pretende também analisar em profundidade o que deve ser 

feito face às mudanças que têm ocorrido e apesar da crise económica que atravessamos e que, obviamente, 

deixa pouca margem para a poupança. 

Ao longo de uma tarde, diversos atores da sociedade civil refletem sobre o modo como o tema da Reforma 

pode e deve ser reinventado, à luz das  mudanças que têm ocorrido e apesar da crise económica que 

atravessamos e que, obviamente, deixa pouca margem para a poupança. 

Será ainda divulgado o grupo vencedor do “Innovation in Retirement Award”, um prémio dirigido a alunos e 

docentes do ensino superior durante o ano letivo 2011/2012. Este desafio foi um verdadeiro incentivo ao 

desenvolvimento de trabalhos sobre o tema da reforma, promovendo a criatividade e o otimismo económico. 


