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A 
Ageas pretende ser uma seguradora reco-
nhecida pela sua capacidade de acrescen-
tar valor, antecipar e superar as necessida-
des dos clientes, parceiros, colaboradores 

e comunidades onde está presente, proporcionando 
uma experiência de seguros emocional e significativa. 
Assumimos como prioridade o desenvolvimento de 
um ambiente organizacional promotor de empreen-
dedorismo e a ambição de ser “o” empregador de re-
ferência.
A Ageas Business Academy surge neste contexto, 
como resposta à rápida adaptação e transformação 
que o setor segurador exige, com foco no potencial 
humano. Acreditamos que cada uma das nossas pes-
soas evolui ao assumir um papel protagonista no seu 
desenvolvimento, nomeadamente quando adquire 
consciência do impacto positivo que passar de uma 
atitude mental fixa para uma atitude mental progres-
siva (growth mindset atitude) pode originar. Incentiva-
mos, assim, com diversas iniciativas, uma atitude de 
saída da “zona de conforto”, transpondo as fases que 
mais assustam (crenças limitadoras, medos…), passan-
do pela fase da aprendizagem e até se chegar à “zona 
de crescimento”, atingindo maior plenitude.
Cientes de que esta era digital nos estimula constan-
temente com aprendizagens à distância de um clique 
(tutoriais Youtube, palestras TED, cursos grátis em pla-
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taformas como Coursera), o novo desafio é aprender a 
aprender, triando os conteúdos realmente úteis.
E foi assim que há um ano lançámos para os nossos 
colaboradores e distribuidores, em parceria com a 
Nova SBE, a Ageas Business Academy, uma platafor-
ma digital com conteúdos únicos, user-friendly, aberta 
24/7. Inclusive, a Ageas é a única empresa em Portu-
gal que tem cursos exclusivos certificados pela Nova 
SBE na sua plataforma. O evento de lançamento, o 
talk-show “5 para a academia” teve Filomena Cautela 
como anfitriã e a participação do CEO do Grupo Ageas 
Portugal, Steven Braekeveldt.
Privilegiamos ainda o investimento em parcerias es-
tratégicas sendo membros fundadores da Singularity 
University Portugal. Focando a sua abordagem em tec-
nologias exponenciais como IoT, Inteligência Artificial, 
Cities & Mobility ou Cibersecurity & Data Privacy, spea-
kers de referência mundial inspiram e desafiam-nos a 
pensar para além do óbvio numa era em que se assiste 
à constante transformação digital dos negócios.
Acompanhando as tendências das novas formas de 
trabalho, apostamos na proximidade ao mundo aca-
démico com a promoção de um maior awareness 
junto desta comunidade, o que potencia uma maior 
atratividade pelo nosso setor, tanto através da partici-
pação em projetos de inovação como com hackatons 
onde interagem colaboradores e alunos.
Apostando nesta cultura de lifelong learning, estimu-
lando a proatividade na aquisição e partilha de co-
nhecimento, acreditamos estar a contribuir para a 
sustentabilidade do know-how organizacional e para a 
construção de melhores relações interpessoais, con-
sistência técnica, capacidade de inovação e valoriza-
ção pessoal e profissional. 

Acreditamos que cada uma das 
nossas pessoas evolui ao assumir 
um papel protagonista no seu 
desenvolvimento
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