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Interno 

 

Lisboa, 21 de janeiro de 2020 – Sjoerd Smeets foi nomeado Chief Risk Officer do Grupo Ageas 

Portugal, após três anos como Diretor Técnico Não Vida. O cargo era anteriormente ocupado 

por Christophe Vandeweghe que passa a Chief Financial Officer. 

 

Smeets, começou a sua carreira no setor seguradora em 2004 na maior 

empresa de Bancassurance na Holanda, onde foi responsável pelo 

Atuariado durante 3 anos para as operações na Rússia. Em 2012 juntou-se 

à Ageas em Bruxelas como Gestor de Risco Não Vida para a Europa 

Continental. Dois anos mais tarde foi nomeado responsável de subscrição 

de seguros Não Vida e Pricing na Ocidental. Desde abril de 2016 que 

ocupava o cargo de Diretor Geral Técnico no Grupo Ageas Portugal. 

 

 Antes de ingressar no Grupo Ageas, Christophe Vandeweghe dedicou-se à 

auditoria e consultoria na Deloitte. Formado em Economia Aplicada, com 

um mestrado em Ciências Atuariais pela Universidade Católica de Leuven, 

possui ainda um MBA em Serviços Financeiros e Seguros pela Vlerick 

Business School, Universidade de St. Gallen e HEC Montréal. 

 

  

Grupo Ageas Portugal nomeia 

novos responsáveis para áreas 

de Risco e Finanças 

Sjoerd Smeets foi nomeado Chief Risk Officer, ocupando o lugar de Christophe Vandeweghe que 

passa a Chief Financial Officer 
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Interno 

SOBRE O GRUPO AGEAS  

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente 

em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de Vida e Não Vida a milhões 

de Clientes Particulares e Empresas. A Ageas ajuda os seus Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra 

os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados para responder às suas necessidades, 

presentes e futuras. A Ageas é um dos maiores grupos seguradores europeus e encontra-se entre os 

principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com mais de 13.000 

Colaboradores A Ageas é uma empresa líder no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas reconhecidas como a Ocidental, a Médis, a Ageas Seguros e a Seguro Directo.  

Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/  

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

Rui Rijo – rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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