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nacionalmente por renomados
resseguradores.
A IMPAR Seguros garante uma gestão comprometida com os seus
clientes, através da oferta de produtos e serviços ajustados à realidade
do dia-a-dia do caboverdiano e ao core business de cada empresa.
Da subscrição ao pósvenda, é inabalável o
nosso compromisso com
uma melhoria contínua
do
serviço
prestado,
contando para isso com
uma ampla rede de distribuição. Apostamos em
processos cada vez mais
simplificados, garantindo
mais eficiência e maior
eficácia, satisfazendo as
necessidades do público
em geral e oferecendo
soluções em tempo útil.
Para a IMPAR é primordial
a gestão das expectativas. A empresa assume as
suas responsabilidades de
forma célere, focada na
excelência.

Em 1992, um grupo de investidores nacionais teve
a ousadia de criar uma
seguradora, entalhada na
história cabo-verdiana, ao
tornar-se a primeira instituição financeira privada
do país. Assim começava
a história de sucesso da
IMPAR Seguros.

Hoje, 30 anos volvidos,
a companhia destaca-se
pela qualidade do serviço
prestado, feito de relações
de confiança, assentes na
base da boa-fé, colhendo
a preferência de distintos
stakeholders do mercado
nacional e com credibilidade reconhecida inter-

Projectamos um futuro mais seguro, sólido e
robusto, com soluções
cada vez mais amplas de
protecção e experiências
personalizadas de elevada qualidade, inovadoras
e sustentáveis, em estreita
articulação com as necessidades de cada cliente.
Somos e continuaremos a
ser a melhor seguradora
cabo-verdiana.

LINHA GRÁTIS

#imparseguros.cv

800 2000
comercial@impar.cv
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Luís Vasconcelos Lopes, CEO Grupo IMPAR

“A IMPAR sempre acreditou na for
Nos 30 anos da IMPAR Seguros, o CEO do Grupo IMPAR,
Luís Vasconcelos Lopes, passa em revista três décadas de
actividade e lança as bases do futuro da seguradora.

A IMPAR Seguros completa 30
anos. Que balanço faz destas
três décadas?
Podemos afirmar que após se
materializar o sonho dos accionistas fundadores com o início
de actividades, estes 30 anos
ficaram marcados por três fases distintas. A primeira coincide
com o arranque da Companhia,
num mercado até então monopolista. Foi nesse contexto extraordinariamente adverso que
a IMPAR iniciou as suas actividades em 1992, numa economia então predominantemente marcada por grandes empresas públicas, monopolistas dos grandes
sectores de actividade económica. O nosso foco inicial foi colocado nas vendas e na conquista
de quota de mercado, estratégia
essa que durou uma década, mas
cujos resultados, em termos de
eficácia e rentabilidade, ficaram
muito aquém dos projectados,
o que levou a mudança no comando executivo da IMPAR. Em
2002, a nova equipa de gestão
da Companhia, por mim liderada, contando com a prestimosa
experiência e credibilidade do
nosso então PCA, Dr. Corsino
Fortes, fez o necessário diagnóstico e enfrentou os desafios,
superando-os através de uma
gestão prudente e rigorosa, mas
acima de tudo consensual entre
os decisores, assente em estratégias bem delineadas, passando a
empresa a ter resultados tecnicamente sustentáveis e consis-

tentes ao longo dessa década.
Durante esse tempo houve uma
grande recuperação dos rácios
da Companhia, passando a deter indicadores de uma situação
financeira estável e robusta, suportados por uma rigorosa gestão técnica, que reforçou a nossa
credibilidade no mercado segurador nacional e internacional.
Nesta fase, a IMPAR conseguiu
obter suporte dos maiores resseguradores mundiais para os grandes seguros de Cabo Verde, culminando com a assumpção pela
IMPAR das Apólices de Seguros
dos TACV, sendo seguros aeronáuticos os de maior dimensão
e complexidade internacional.
Já detentores de uma sólida situação financeira, com capitais
próprios acima de um milhão de
contos, esta terceira década fica
marcada por um misto de desafios e superações, tendo em 2017
ousado de novo, ao investir na
aquisição da maioria do capital
do BCN - Banco Cabo-verdiano
de Negócios, que nos trouxe
significativas mais-valias, com
excelentes níveis de eficiência
operacional e ganhos sinérgicos
com elevado potencial de crescimento a médio e longo prazo,
conseguindo duplicar o valor do
banco de 2017 a esta data. Tudo
isto sem deixar de ampliar o âmbito dos nossos produtos, garantindo mais e melhor protecção à
nossa clientela, mitigando assim
os efeitos das perdas na vida das
famílias e das empresas.

O legado e o espírito dos fundadores continuam presentes?
Quando se tem como fundadores pessoas com a audácia, visão e verticalidade como as do
saudoso Dr. Corsino Fortes e do
conhecido empresário Augusto
Vasconcelos, o legado é extremamente rico, dando uma grande
densidade ao conhecimento por
eles transmitido. Isso notou-se
de forma significativa nestes últimos dois anos, com a pandemia
do covid-19, período esse em que
recorremos aos valores e princípios desses fundadores que, com
resiliência e garra, ousaram há 30
anos e construíram essa história
de sucesso. A nossa actuação é
e será sempre impulsionada por
essa ousadia e dedicação que foram essenciais para alcançar os
objectivos preconizados inicialmente e, hoje, somos profundamente gratos.
O país mudou muito em 30 anos.
Quais foram as principais mudanças no sector dos seguros?
O sector segurador nacional robusteceu-se, as duas empresas
conseguiram responder com eficácia aos desafios que o mercado nos impôs e granjeamos em
conjunto uma grande reputação
internacional, conseguindo atrair
a atenção dos grandes resseguradores internacionais para o
nosso mercado, pois, apesar da
nossa pequenez, a rentabilidade e o rigor técnico estão a nível
do que de melhor se faz a nível

internacional. O mercado segurador cresceu em simultâneo
com o crescimento do país, mas
ainda estamos muito aquém do
nível desejado do peso da actividade seguradora no PIB de
Cabo Verde, que ainda não ultrapassa os 2%. Durante muitos
anos houve uma grande interacção com os decisores políticos pela actualização do Seguro
Obrigatório de Responsabilidade
Civil Automóvel, conseguindo
evoluções em 2010 e em 2019. No
que tange ao Seguro Obrigatório
de Acidentes de Trabalho, em vigor desde 1978, houve alteração
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rça das relações”
cos, isso muito em consequência
dos naufrágios então ocorridos,
que infelizmente vitimaram alguns passageiros.

legislativa em 2020, mas devido à
pandemia da covid-19 a sua eficácia foi adiada para entrar em vigor a partir de 1 de Julho de 2022.
Há que referir que esta actualização da legislação virá mitigar
uma série de aspectos totalmente
desactualizados, nomeadamente a limitação de salário seguro ser de 9.000$00, totalmente
desajustado da realidade actual.
Deve-se destacar a imposição do
Seguro de Responsabilidade Civil
Marítimo, em 2015, com o intuito
de salvaguardar os interesses dos
lesados, para maior responsabilização dos operadores económi-
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Existe hoje uma maior consciência para a importância do sector
segurador, para lá daquilo que
são as obrigações legais?
Apesar de ter havido avanços
significativos, temos de reconhecer que ainda termos um
vasto caminho a percorrer sobre
a consciencialização da nossa
sociedade sobre a necessidade de protecção dos riscos a
que estamos sujeitos. A sociedade ainda olha para o seguro como uma imposição e não
como
necessidade
efectiva.
As vendas de seguros facultativos, nomeadamente o seguro de
vida, incêndio, automóvel, construção e montagens do segmento dos particulares, ainda estão
quase todas associadas ao credito bancário. Essa realidade reforça a importância da actividade
de bancassurance, pois tem forte
impacto nas vendas.

cultura, saúde e desporto. É uma
forma de retribuir à sociedade
parte dos ganhos gerados com a
nossa actividade.

Além dos seguros, a IMPAR
Seguros esteve sempre muito
presente noutras áreas, envolvendo-se em actividades culturais e de solidariedade social.
Porquê esta aposta?
As raízes da IMPAR Seguros estão
alicerçadas numa matriz 100%
cabo-verdiana e desde o início
elegemos como prioritária a interacção com o tecido social e institucional cabo-verdiano, como
forma de darmos o nosso contributo para o desenvolvimento socioeconómico e cultural do nosso
país. Nesta senda, temos apoiado
inúmeros projectos sociais, que
se enquadrem nas estratégias
pré-definidas da Companhia, com
enfoque nas áreas da educação,

Quais serão os grandes projectos da IMPAR Seguros no curto e
médio prazo?
A IMPAR deu origem a um forte
grupo financeiro, o qual versa os
seguros, a banca e a imobiliária.
A estruturação do grupo passará
pela formalização de uma holding a qual terá como propósito
maximizar o potencial que cada
uma dessas áreas. Para além da
consolidação da nossa actividade seguradora, iremos manter a
aposta no crescimento da nossa
actividade bancária. A IMOPAR,
a imobiliária do grupo, começou
como uma necessidade de responder ao desafios emergentes
da banca e dos seguros, como
por exemplo a infra-estruturação

de terrenos na Cidadela, que estavam nos activos do grupo, mas
irá naturalmente evoluir para responder a outras demandas do
mercado.
Em momento de celebração, que
mensagem para os clientes da
IMPAR Seguros?
A IMPAR sempre acreditou na
força das relações e o nosso
compromisso é, acima de tudo,
com a nossa clientela. Temos trabalhado com afinco, oferecendo
soluções financeiras e de protecção alargadas, tanto para o cliente particular, como para o tecido
empresarial nacional, apostando
numa melhoria dos serviços de
assistência no pós-venda. Uma
palavra de apreço aos nossos
clientes, pela confiança nessas
últimas três décadas, sem a qual
não seria possível levar avante a
nossa missão.

