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Lisboa, 1 de setembro de 2022 – A nova Chief Risk Officer 

do Grupo Ageas Portugal substitui Sjoerd Smeets, e 

assume, igualmente, o cargo de membro do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva, a partir de 1 de 

setembro.  

Vanda Antunes tem 50 anos e é licenciada em Matemática 

Aplicada à Economia e à Gestão, com uma pós-graduação 

em Atuariado e Gestão de Riscos Financeiros.  

Iniciou a sua carreira profissional na Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) onde, 

durante 17 anos, efetuou a supervisão financeira de várias empresas de seguros dos Ramos Vida 

e Não Vida e de Entidades Gestoras de Fundos de Pensões.  

Em 2013, integrou a equipa de Gestão de Risco da AXA Portugal, e na sequência da compra da 

AXA pelo Grupo Ageas, em 2016, foi nomeada responsável da Área de Gestão de Risco Não Vida.  

Desde 2020 que é responsável da Área de Gestão de Risco transversal ao Grupo Ageas Portugal, 

em acumulação com a coordenação da Área de Atuariado.  

Para a nova Chief Risk Officer, “o futuro constrói-se através da mudança, de novos desafios, de 

novas aprendizagens, de vitórias e de alguns insucessos, também eles importantes para evoluir”. 

Neste novo desafio, assume que o Grupo Ageas Portugal pode contar com uma forte 
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embaixadora dos valores CARE, DARE, DELIVER e SHARE, em prol do sucesso coletivo de toda a 

equipa do Grupo Ageas.  

 

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da Europa e da Ásia. 

A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, através 

de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade através da Fundação Ageas e 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. A missão do Grupo Ageas Portugal é proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo 

um parceiro de referência nos seguros e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.307 

Colaboradores e 2.332 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.8 milhões de Clientes das várias marcas 

comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o negócio e estar 

próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma oferta alargada de serviços 

através da Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara e Pétis. 

Para mais informações pode visitar o website, ou seguir a página de Linkedin, Facebook ou Instagram. 

Para mais informações: 

Bruno Santos l bruno.santos@bcw-global.com | 91 001 81 44 

Leonor Calheiros l leonor.calheiros@bcw-global.com l 91 006 71 69 

Paula Alves | paula.alves@bcw-global.com | 91 011 72 49 

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

https://www.grupoageas.pt/
https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/
https://www.facebook.com/GrupoAgeasPortugal
https://www.instagram.com/ageasgrupo/
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