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Casa do Impacto e Ageas lançam programa para apoiar 
soluções inovadoras que combatam os desafios do 
envelhecimento da população portuguesa 
 
O Grupo Ageas Portugal e a Fundação Ageas juntam-se à Casa do Impacto, da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, para lançar a 8a edição do programa Santa Casa 
Challenge. O concurso de investimento tem um novo formato com momentos de 
formação, mentoria técnica de especialistas, apoio financeiro e dois anos de incubação 
no maior hub de empreendedorismo de impacto português. 
 
O Santa Casa Challenge (SCC) é um concurso promovido pela Casa do Impacto da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML) que nas últimas 7 edições, desde 2016, premiou soluções tecnológicas 
inovadoras que dessem origem a dispositivos, aplicativos, conteúdos digitais, serviços web ou de 
comunicação, ligados a um desafio anual, por edição, que se relacionassem com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.  

 
A nova edição da iniciativa, tem candidaturas abertas até ao dia 19 de fevereiro de 2023 para 
empreendedores que tenham novas soluções, de base tecnológica, nas áreas do envelhecimento e 
longevidade. 
 
“O programa visa apoiar uma nova geração de soluções que olham ativamente para um problema 
estrutural da sociedade, que tragam inovação para as formas de apoio a uma população com elevados 
índices de isolamento e solidão, com estruturas físicas muito desatualizadas e onde os Cuidadores ainda 
não têm acesso à formação nem ao apoio técnico e emocional que precisam.”, explica Inês Sequeira, 
diretora da Casa do Impacto.  
 
Nesta nova edição do SCC o hub da SCML e os parceiros da iniciativa, pretendem aprofundar o impacto: 
para além do apoio financeiro, foi estruturado um programa com uma forte componente de apoio não-
financeiro que incluirá sessões de formação, masterclasses e mentoria especializada com apoio do Grupo 
Ageas Portugal e da Fundação Ageas. 
 
Para além do prémio monetário de 5.000€ para os primeiros passos do desenvolvimento do projeto, os três 
vencedores apurados num Demo Day no final da capacitação, têm a oportunidade de continuar a trabalhar 
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com a Casa do Impacto durante dois anos, com acesso a apoio não-financeiro e acompanhamento mensal 
da equipa do programa, passagem por outros programas e iniciativas da Casa do Impacto, partilha de 
espaço com outros empreendedores de impacto e um Alpha Pack para o Web Summit 2023. 
 
O novo Santa Casa Challenge procura soluções assentes em três desafios: 
 
1. Ageing in the right place; 
2. Social connection & engagement; 
3. Taking Care of Caregivers. 
 
As candidaturas estarão abertas no website da Casa do Impacto até ao dia 19 de fevereiro de 2023. A 
capacitação dos projetos terá lugar no mês de março e o início da incubação de dois anos iniciar-se-á no 
mês de abril de 2023. 

 
“Para o Grupo Ageas Portugal, fazer parte do lançamento desta 8º edição representa mais um passo 
relevante na missão de promover um envelhecimento digno e de qualidade, que é uma das prioridades do 
Grupo. Viver mais é um dado adquirido, por isso devemos focar-nos em viver bem esses anos adicionais, 
com as melhores condições possíveis. A estrutura social está a mudar e é preciso uma adaptação da 
sociedade e das empresas, com novas ofertas de serviços. Por esta razão, o Grupo Ageas Portugal formou 
uma equipa dedicada que tem vindo a lançar soluções focadas em apoiar os mais velhos e os seus 
familiares. Estamos entusiasmados por conhecer a nova geração de soluções que vão surgir nesta edição. 
Procuramos respostas inovadoras para este tema da sociedade que não deixa ninguém de fora - todos 
presenciamos, vivemos, ou iremos viver os desafios do envelhecimento”. – Bruno Vaz, responsável pela 
oferta para o envelhecimento no Grupo Ageas Portugal. 
Os Censos de 2021 revelaram que Portugal está mais envelhecido do que se julgava e que a tendência é 
crescente: há 182 idosos por cada 100 jovens no país. Prevê-se que em menos de 40 anos, o número de 
seniores quase duplique, sendo o único grupo etário que tem aumentado em número de indivíduos.  

 
“A Fundação Ageas assumiu desde 2021 um foco inequívoco na procura de soluções que permitam reduzir 
a solidão extrema dos seniores e melhorar as condições em que os cuidados de saúde domiciliários lhes são 
prestados, tendo sido com muito agrado que nos juntámos à Casa do Impacto e à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa para promovermos em conjunto a nova edição do Santa Casa Challenge. 
Procuramos boas equipas com potencial para desenhar, implementar e fazer crescer boas soluções que 
ajudem a aumentar a qualidade de vida dos seniores!”, afirma João Machado (Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Ageas). 

 
“O envelhecimento da população é dos maiores desafios societais que estamos a enfrentar e que irá se 
agravar nos próximos anos, no entanto é também uma grande oportunidade para criação de novas 
soluções. Parece nos fundamental cada vez mais trazer estes diferentes olhares e perspetivas (o de uma 
organização social centenária com a dimensão de uma SCML, uma grande empresa seguradora que 

https://casadoimpacto.scml.pt/open-call/challenges/
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trabalha junto do mercado com estas mesmas realidades e os empreendedores de impacto, e o dos jovens 
empreendedores) para sermos de facto mais capazes na resolução dos maiores desafios societais que 
enfrentamos nos nossos tempos.”, conclui Inês Sequeira. 
 
Ao longo das 7 edições anteriores do Santa Casa Challenge foram lançados desafios ligados à educação, 
ambiente, saúde, infraestruturas, cultura e envelhecimento e foram apoiadas várias startups, como a Spot 
Games, MyPolis, Equalfood, Nevaro, SurgeonMate, BlaBlaBlue, AirCO2, Hephaesnus, Beebio, Seedbloks, 
SmartAI, Genviot, MAG2Clean, entre outras. 

 
 
Sobre a Casa do Impacto: Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que 
tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto 
socioambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O 
espaço integra escritórios, cowork, atividades de formação e experimentação, e programas de investimento. 
 
Para fazer o download de fotografias da Casa do Impacto: drive.google.com/drive/folders/18fAvEmyMGM-BMZ1nhNGz55kQ-3_8lKj8?usp=sharing 
 
Redes Sociais da Casa do Impacto: Facebook + Instagram + LinkedIn + Twitter + Medium 
Para mais informações consultar: casadoimpacto.scml.pt 
 
 
Sobre a Fundação Ageas: A Fundação Ageas é uma Fundação Corporativa que pertence ao universo do Grupo Ageas Portugal, possui 
o estatuto de IPSS e visa a prossecução de fins de solidariedade social na comunidade, agregando pessoas e parceiros. Criada em 1998, 
a Fundação encontra-se em fase de revisão estratégica com o intuito de dar início a uma nova abordagem à Filantropia (Venture 
Philanthropy) que fomente o crescimento de projetos de inovação social nas áreas da “Saúde”, “Envelhecimento da população” e 
“Exclusão Social”. Em simultâneo, a Fundação aprofundará a sua política de investimento social, descentralizará as suas iniciativas de 
voluntariado e reforçará a sua pegada na capacitação de indivíduos e entidades da economia social.  
 
Redes Sociais da Fundação Ageas: Facebook  
Para mais informações consultar: https://www.grupoageas.pt/fundacao-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 e imagens, por favor contacte: Miguel Alpoim Ruas  T: +351 914 161 233  E: miguel.ruas@doctorspinpr.com 
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