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Lisboa, 19 de fevereiro de 2019 – O Grupo Ageas Portugal, em parceria com a Nova School 

of Business & Economics (Nova SBE), volta a organizar o Hackathon Ageas, que decorre no 

campus de Carcavelos, nos dias 21 e 22 de fevereiro. Este desafio visa estimular alunos 

universitários a procurarem soluções inovadoras para situações reais, ligadas ao negócio da 

Ageas. 

 

Durante a maratona de 24 horas, mais de 60 alunos (da Nova SBE e de escolas convidadas, do 

IADE Universidade Europeia através da UNIDCOM – Unidade de Investigação em Design e 

Comunicação – e da Nova IMS – Information and Management School), serão divididos em 

equipas e terão como objetivo demonstrar como o negócio dos seguros pode evoluir, 

criando o paradigma “Seguros 2.0” através do recurso à tecnologia e inovação. 

 

Existirão seis fases:  imersão; inspiração; imaginação; incubação; implementação e 

apresentação final do pitch. A acompanhar os participantes estarão presentes convidados 
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de diversas áreas, speakers e mentores, a fim de fomentar o trabalho em equipa, a 

criatividade e a inovação.  

 

“No âmbito da atual parceria que temos com a Nova SBE, decidimos voltar a organizar o 

Hackathon, pois encontra-se totalmente alinhado com a nossa estratégia nas áreas da 

inovação e empreendedorismo. Aproximar estes jovens alunos ao setor segurador é muito 

gratificante para nós e permite-nos alavancar o nosso posicionamento enquanto 

empregador de referência. Ao colocá-los em contacto com a Comissão Executiva e com 

alguns dos nossos especialistas de diferentes áreas, permitimos que conheçam a realidade 

do Grupo Ageas e da atividade seguradora para que, no futuro, a considerem uma das 

suas opções profissionais.” refere Nuno Horta, Innovation Manager do Grupo Ageas 

Portugal.  

As 4 equipas vencedoras vão receber, além de um diploma, a hipótese de fazer um estágio 

no Grupo Ageas Portugal, um prémio de 2.500€ e um seguro de viagem anual. 

 

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.  

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.  

Saiba mais em: www.grupoageas.pt 

 

 
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 
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