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Lisboa, 24 de maio de 2019 – O 

primeiro veículo totalmente autónomo 

a operar em Portugal começa a 

operar esta semana, ligando a Nova 

School of Business & Economics 

(Nova SBE) à rotunda dos Lombos, 

junto à praia de Carcavelos, em 

Cascais, e a Ageas Seguros é a sua 

seguradora.  

O veículo, semelhante a uma carrinha, terá uma capacidade para 15/16 passageiros por trajeto e, 

na primeira fase, ligará a universidade à praia, um percurso de cerca de um quilómetro. Numa 

segunda fase, o veículo autónomo ligará o campus da Nova SBE à estação de Carcavelos, trajeto 

de cerca de 1,5 quilómetros. 

José Gomes, CEO Não Vida do Grupo Ageas Portugal, diz que “este é o primeiro passo da Ageas 

Seguros na abordagem a um novo paradigma com que as seguradoras se deparam. Mostramos 

assim, ao ser a primeira seguradora no mercado a oferecer este tipo de soluções, que estamos 

na linha da frente no que concerne à adaptação das seguradoras às novas realidades e 

tendências”.  

 

 

Ageas Seguros segura primeiro veículo totalmente  

autónomo em Portugal 

 

A seguradora é primeira em Portugal a segurar um carro autónomo  

 



                          
 
 
 
 

2 
 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros oferece produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, 
desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros. 
A Ageas Seguros desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes, 
destinada a segmentos específicos de Clientes. 
Desde o dia 1 de abril de 2016, integra o Grupo Ageas, um dos maiores grupos seguradores europeus. Um 
mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos 
seus Clientes.  
Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo segundo ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir 
o mundo dos seguros. Saiba mais em www.ageas.pt . 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 
Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 

http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
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