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Grupo Ageas Portugal adota norma contabilística IFRS17 em 

parceria com a SAP e a Score 

• O Grupo Ageas Portugal, em conjunto com a SAP e a Score, anuncia uma parceria que 

visa transformar e adaptar os processos, as aplicações financeiras e os sistemas de 

dados da organização multinacional, com o objetivo de avançar com a implementação 

da norma IFRS17; 

 

• O Grupo Ageas Portugal encontra-se a desenvolver um programa de modernização e 

de integração dos seus sistemas, no contexto das marcas que o constituem (Ageas 

Seguros, Médis, Ocidental e Seguro Directo). 

 

• A norma IFRS17 traz a alteração significativa da forma como os resultados das 

seguradoras serão medidos e apresentados, com a contabilização e apuramento dos 

resultados de forma prospetiva e diretamente ligada com as estimativas atuariais. 

 

Lisboa, 23 de maio de 2019 - o Grupo Ageas Portugal, a SAP Portugal e a Score anunciam a 

celebração de um acordo com o objetivo de transformarem os sistemas, as aplicações e os 

processos de informação da multinacional seguradora belga. Esta parceria visa a 

implementação de uma solução que responde ao enquadramento da IFRS17, a norma 

contabilística que se aplica à contabilização dos contratos de seguro, contratos de resseguro e 

contratos de investimento com características de participação discricionária.  

Ao avançar com este programa, a Ageas destaca-se como a primeira organização no nosso 

país que progride na implementação da solução da SAP que suporta e responde à norma 

definida. A IFRS17 visa substituir a atual IFRS 4 e prevê-se a sua entrada em vigor no dia 1 de 

janeiro de 2022.  

A IFRS17 é a nova norma de relatórios financeiros e estatutários a aplicar em toda a União 

Europeia, para a qual a SAP desenvolveu uma oferta financeira específica baseada na solução 

SAP S/4HANA, acomodando o novo ambiente regulador e os novos relatórios, cada vez mais 

complexos, que as seguradoras, mas também os bancos e empresas de fintech, terão de 

enfrentar.  

Os fatores-chave para o sucesso da solução a desenvolver passam por uma definição clara do 

modelo a implementar para cada linha de negócio da Ageas, pelo licenciamento do software e 

envolvimento de especialistas SAP e, ainda, pela garantia da transferência de conhecimento 

pela Score, um parceiro e implementador de soluções SAP, de forma a assegurar a 

continuidade da solução. 

Parceria no caminho da transformação digital 

Desde 2016, ano em que adquiriu a AXA Portugal, o Grupo Ageas Portugal tem vindo a 

desenvolver um novo modelo operacional, reforçado com investimentos substanciais numa 

nova configuração dos seus sistemas de dados, com atualizações tecnológicas na maioria das 

suas aplicações, bem como na introdução de novas aplicações. 

A garantia de um processamento digital eficiente e a otimização da base de custos é uma 

prioridade estratégica para o Grupo Ageas Portugal, enquanto transforma toda a estrutura de 

negócio do Grupo no nosso país e procede à adaptação de todos os sistemas e processos, de 

forma a que estes respeitem os requisitos da norma IFRS17. 

João Barão, Diretor de Contabilidade e Reporting do Grupo Ageas Portugal, salienta que 

“este acordo, estabelecido com a SAP e a Score, visa assegurar a transformação de processos 
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e sistemas necessários para a adoção dos requisitos da norma IFRS 17 com sucesso, de 

forma a que o Grupo Ageas Portugal apresente as demonstrações financeiras com fiabilidade 

e, em simultâneo, prepare toda a organização para uma mudança estrutural na forma como se 

analisam os resultados previstos neste novo normativo”. 

A relação entre a Ageas e a SAP já remonta à entrega da solução ERP da SAP, juntamente 

com a aplicação específica para gestão e contabilização das apólices de seguros. Este novo 

projeto de IFRS17 será realizado com base na solução SAP S/4HANA, que irá permitir a 

gestão dos dados entre os sistemas operacionais e financeiros e facilitar os fluxos 

contabilísticos, aumentando o respetivo controlo e transparência.  

Segundo Carlos Jerónimo, Diretor Comercial para as Empresas de Grande Dimensão, da 

SAP Portugal “as empresas estão hoje a enveredar pelo caminho da digitalização de toda a 

organização e processos de negócio, de forma muito alinhada com a visão da SAP no que à 

transformação digital e aos respetivos desafios diz respeito. Neste contexto e face à 

necessidade de conformidade com a norma IFRS17, a Ageas definiu uma abordagem em 

conjunto com a SAP, sendo a adoção da solução SAP 4/HANA o primeiro passo para ganhar 

mais flexibilidade e velocidade”. 

Reforçando, no Grupo Ageas Portugal, a oferta SAP já existente para a área financeira – de 

Contabilidade, consolidação, Disclosure Management e Collections and Disbursement – a 

implementação desta nova solução possibilitará gerir os dados e cálculos específicos das 

novas métricas do referido standard, em ligação entre os sistemas atuariais e contabilísticos, 

com enormes requisitos em termos de velocidade de processamento, armazenamento e 

versionamento de dados e audit trail. Este projeto permitirá que o Grupo Ageas Portugal 

alcance a conformidade e cumpra o normativo do regulador europeu e nacional. 

 

Sobre o Grupo Ageas Portugal 
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 e a Médis, assim como de uma joint venture com o Banco 
Millennium bcp, e juntando-se a Ageas Seguros e a Seguro Directo em 2016.  
Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/  

 

Sobre a SAP 

A SAP é líder de mercado em software e aplicações empresariais e, enquanto empresa de cloud 

suportada pela SAP HANA, ajuda as organizações, de qualquer dimensão e indústria, a 

funcionarem no seu melhor: 77% das receitas transacionadas no mundo passam por um sistema 

SAP. As tecnologias de machine learning, Internet of Things (IoT) e de analítica avançada da 

SAP ajudam as organizações a tornarem-se em “empresas inteligentes”. A SAP proporciona às 

empresas e aos colaboradores um profundo conhecimento do seu negócio e fomenta a 

colaboração, contribuindo para ganhos significativos de competitividade. Simplifica a tecnologia 

para as empresas, de modo a que o consumo de software seja como pretendido e sem qualquer 

disrupção. O conjunto das aplicações e dos serviços da SAP permite que mais de 437.000 

empresas e organizações públicas se adaptem continuamente, operem com produtividade e se 

diferenciem no mercado. Sustentada por uma rede mundial de clientes, parceiros, colaboradores 

e líderes de opinião, a SAP ajuda o mundo a funcionar melhor e a melhorar a vida das pessoas. 

Para mais informações, visite www.sap.com. 

 

https://www.grupoageas.pt/
https://www.grupoageas.pt/
http://www.sap.com/
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Sobre a Score 
A SCORE é uma consultora de sistemas de informação focada em colocar a tecnologia ao 
serviço da otimização e crescimento do negócio. Como SAP Services Partner desde a fundação 
em 2005, a SCORE tem crescido sustentadamente com base numa estreita relação de parceria 
com os clientes e numa equipa motivada e continuamente valorizada. A realização de mais de 
150 projetos de sucesso e diferenciadores em representou a alavanca para o desenvolvimento 
internacional. Desde 2014 que está presente no Brasil com escritório no Rio de Janeiro. A 
SCORE apoia os seus clientes ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos e aplicações, 
acrescentando valor através das competências tecnológicas e incorporação das boas práticas e 
metodologias, mas também na própria melhoria dos processos de negócio através de uma 
equipa com elevada senioridade e experiência comprovada em mais de 60 Clientes de referência 
nos setores em que operam. Fruto da realização de vários projetos de implementação SAP na 
indústria de Seguros, a SCORE desenvolveu competências e conhecimento específico sobre os 
processos financeiros e requisitos regulatórios de relato financeiro permitindo um conhecimento 
diferenciador em áreas de especialização na área de SAP Insurance. Para mais informações, 
visite www.score.pt. 
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Para mais informações, por favor contacte: 
Cláudia Matias, SAP Portugal, Tel: 21 446 55 00, claudia.matias@sap.com 
Inês Simões, Grupo Ageas Portugal, Tel: 964 898 172, inesmaria.simoes@ageas.pt 
Jorge Calado, Score, Tel: 218027510, jorge.calado@scores.pt 

http://www.score.pt/
mailto:claudia.matias@sap.com
mailto:inesmaria.simoes@ageas.pt

