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Lisboa, 29 de janeiro de 2019 – A VIII Edição dos Prémios OCI, que decorreu no passado dia 24 

de janeiro na EDP, premiou o CEO do Grupo Ageas Portugal Steven Braekeveldt, como “Líder 

Inspirador”. A distinção é uma estreia na atribuição de prémios deste ano, e pretende premiar 

um líder de uma empresa que se destaque pela sua postura e atitude no contexto empresarial. 

A cerimónia foi presidida por Rita Nabeiro, CEO da Adega Mayor, e distinguiu projetos em sete 

categorias: Estratégia Integrada de Comunicação Interna, Inovação em Comunicação Interna, 

Gestão da Mudança, Melhor Campanha Internacional, Transformação Digital, Líder Inspirador e 

Trabalhos Académicos sobre Comunicação Interna.  

 

Steven Braekeveldt distinguido 

com prémio Líder Inspirador 

pelo OCI 
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O prémio é o reconhecimento do empenho do CEO em criar laços de proximidade com os cerca 

de 1.300 Colaboradores do Grupo Ageas Portugal e seus Parceiros. Esta relação próxima traduz-

se na simplicidade e discurso inspirador e participação em eventos internos e externos, como o: 

Projeto de apoio às vítimas de Pedrógão Grande; a Missão no Congo; a parceria com a 

Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP). Adicionalmente é convidado a partilhar 

as suas experiências e pontos de vista em diversas conferências e debates como o: Singularity 

University Global Summit, o Fórum Seguros ou o Building the Future.  

Para Steven Braekeveldt “É um prazer e uma honra receber este prémio. Porque acredito que é 

através da criatividade, preocupação e paixão que podemos inspirar os outros. Cada encontro, 

seja com quem for, é uma oportunidade de inspirar e ser inspirado e acredito que um bom líder 

é alguém que ouve os outros e que cada história é uma oportunidade de aprender, inspirar e ser 

inspirado. Este é um prémio que também pertence a cada um dos 1.300 Colaboradores que 

fazem da Ageas uma referência em Portugal.”.  

O Observatório de Comunicação Interna e Identidade Corporativa tem como objetivo 

reconhecer, premiar e divulgar as melhores práticas de estratégia, inovação e avaliação em 

comunicação interna, bem como trabalhos académicos e editoriais de relevo na área.  

SOBRE STEVEN BRAEKEVELDT: 

Steven Braekeveldt (18-10-1960) detém diferentes licenciaturas 

em Direito e é mestre em Economia e Finanças. Construiu uma 

longa carreira internacional no setor dos serviços financeiros, 

banca e seguros, aliando o ensino universitário e a autoria de 

diversas publicações.  

Ocupou vários cargos de gestão no ING, entre outros, como CEO 

da BBL Hong Kong e CEO e Merchant Banking do BBL / ING 

Singapura. Em 2001 tornou-se membro do Comissão Executiva da ING Commercial America, 

uma das maiores companhias de Seguros da América Latina, assim como, da Comissão 

Executiva da América do Sul para seguros. 

Em 2006 juntou-se à Fortis Insurance International, onde assumiu a liderança na região da 

Europa (onde incluía, ao momento, 9 países). É atualmente CEO da Ageas Europa Continental 

e CEO do Grupo Ageas Portugal que inclui as marcas Ageas Seguros, Médis, Ocidental e Seguro 

Directo e ocupa o 2.º lugar no ranking segurador português. 
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A partilha de experiências, crucial para o envolvimento e motivação, pode ser acompanhada no 

Blog e no Linkedin de Steven.  

 

 

SOBRE O GRUPO AGEAS  
 
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de 

experiência. Presente em 15 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros 

de Vida e Não Vida a milhões de Clientes particulares e empresas.  

O Grupo Ageas Portugal é um dos líderes no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas conhecidas como a Ocidental e a Médis, tendo-se juntado a Ageas Seguros 

e a Seguro Directo em 2016.  

A Ageas aposta em Portugal como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, 

através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade, 

ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que 

possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade.  

 
Para mais informações:  
 
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 

João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 

 

https://stevenbraekeveldt.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/steven-braekeveldt-837b7b94/
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