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SegurosComunicação

«Destruam o actual modelo de negócio 
dos seguros! Façam uma mudança, comecem 
do zero e criem algo. Vocês têm o poder e o 
conhecimento para o fazer.» Foi desta forma 
que Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas 
Portugal, deu início ao Hackathon Ageas, que 
decorreu na Nova School of Business & Eco-
nomics (Nova SBE), em Carcavelos, nos dias 
21 e 22 de Fevereiro.

A segunda edição desta iniciativa, que re-
sulta de uma parceria da Ageas com a Nova 
SBE, premeia quatro projectos inovadores na 
área dos seguros. 

Ao longo de 24 horas, elementos dos uni-
versos empresarial e universitário desenvol-

Talento reconhecido
O Grupo Ageas Portugal e a Nova SBE  
uniram-se para mais um Hackathon. 
A Ageas volta a marcar presença no contexto 
universitário e dá a conhecer a realidade 
do sector segurador, com o objectivo de atrair 
novos talentos e promover o mindset de 
inovação e empreendedorismo
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cional e business case; e, finalmente, o Pitch, 
que consiste na apresentação final da ideia 
desenvolvida de cada equipa.

Os vencedores

Perante os projectos apresentados, o júri 
decidiu distinguir duas equipas com a distin-
ção Blow Me Away: os Truffle Pigs e os Juman-
ji, que dividiram o prémio de 5.000 euros.

Nas restantes categorias, o prémio foi de 
2.500 euros para cada equipa vencedora. Na 
saúde, venceu a equipa Truffle Pigs, com o 
projecto Health Companion (plataforma de 
gestão de seguros para famílias); na categoria 
automóvel, com o projecto Brella, a equipa Ju-
manji apresentou um projecto para um seguro 
focado na mobilidade; a equipa Mad Mangos 
desvendou um projecto homólogo, que con-
sistiu na partilha de seguros entre proprietá-
rios e utilizadores. Por último, no tema Vida, o 
projecto Liflex, da equipa Not Perfect, But In-
sured, foi a vencedora com um seguro de vida 
adequado ao lifestyle do cliente. 

vem sinergias a fim de criar soluções disrup-
tivas para o Grupo Ageas Portugal. Em 
simultâneo, a iniciativa pretende projectar 
novos talentos e promover o mindset de ino-
vação e empreendedorismo 

Este desafio tem como objectivo estimu-
lar alunos universitários a procurarem solu-
ções inovadoras para situações reais, ligadas 
ao negócio do grupo. «Estes desafios preten-
dem evitar que a empresa venha a tornar-se 
obsoleta e por isso nada melhor do que juntar 
estes alunos e desafiá-los. É a base de um le-
que de trabalho que é desenvolvido poste-
riormente, dentro do grupo, com estes estu-
dantes», refere Nuno Horta, Innovation Ma-
nager do Grupo Ageas.

Ao todo 60 jovens, de diferentes naciona-
lidades, formações e instituições (Nova SBE, 
IADE - Universidade Europeia e Nova IMS - 
Information Mangement School), aceitaram o 
desafio e trabalharam em soluções tecnologi-
camente inovadoras, criativas e disruptivas 
para situações reais em quatro áreas de segu-
ros: automóvel, vida, não vida e saúde.

Em equipas de cinco elementos, os parti-
cipantes contaram com o apoio de mentores 
Ageas, Nova SBE e convidados de áreas dis-
tintas (data science, design thinking e user 
experience), para fomentar o trabalho em 
equipa, potenciar a criatividade e a inovação.

Os estudantes assistiram ainda à inter-
venção de quatro guest speakers e docentes 
da Nova SBE, que partilharam diferentes vi-
sões sobre o universo segurador do futuro: 
Nadim Habib, Leid Zejnilovic, Miguel Munõz 
Duarte e João Castro. 

«O Hackathon Ageas é essencial para os 
alunos. Para além do prémio, os estudantes 
têm a possibilidade de trabalhar em situações 
reais, com mentores experientes que os fazem 
pensar e que os ajudam. É um exercício real, 
não uma simulação», salienta Miguel Munõz 
Duarte, da Nova SBE Venture Lab.

Em termos de organização, o Hackathon 
Ageas é dividido em seis fases. A primeira é a 
Imersão, onde cada equipa conhece em pro-
fundidade o desafio colocado; segue-se a Ins-
piração, que assenta numa troca de ideias 
com a possibilidade de requisição de uma “bi-
blioteca humana”, constituída por especia-
listas Ageas para ajudar os estudantes a escla-
recer dúvidas; depois, a fase da Imaginação, 
promovendo o conhecimento adquirido nas 
primeiras duas fases para finalizar a ideia 
concreta; a Incubação, que procura a mate-
rialização da ideia em solução e protótipo; a 
Implementação, na qual se desenvolve um ra-

Nuno Horta, Innovation Manager do Grupo Ageas


