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Lisboa, 09 de fevereiro de 2021 – O Grupo Ageas Portugal, em 

parceria com a Nova SBE, promove o Ageas Innovation 

Hackathon 3.0, que irá decorrer nos dias 11 e 12 de fevereiro, 

pela primeira vez em formato virtual, devido ao contexto atual. 

Esta é a 3.ª edição da maratona de 24 horas, que desafia alunos 

universitários a encontrarem soluções inovadoras para casos 

reais, relacionados com o mundo Ageas. 

 

Esta iniciativa irá contar com a participação de mais de 75 

estudantes de 8 nacionalidades, nomeadamente das áreas de 

Economia, Engenharia, Análise de Dados e Design, das universidades Nova SBE, Nova FCT, Nova 

IMS e IADE, entre outras nacionais e internacionais. Da mesma, farão parte speakers e mentores, 

com o objetivo de fomentar a entreajuda entre equipas, a criatividade e acima de tudo a 

inovação.  

 

No primeiro dia, haverá um almoço de abertura online, que contará com as palavras de Nelson 

Machado, CEO do negócio Vida e Pensões do Grupo Ageas Portugal. Durante a tarde e noite, 

com base em três desafios lançados pelo Grupo Ageas Portugal a propósito da situação 

pandémica que estamos a viver, as equipas entrarão nas fases de imersão, inspiração e 

imaginação, começando a pensar em ideias inovadoras.  O dia dois será focado na concretização 

de soluções, correspondendo às fases de incubação e de implementação, que culminará com 
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um pitch final, onde os participantes terão de apresentar as suas conclusões perante um júri 

Ageas, constituído por Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, José Gomes, CEO da 

Ageas Seguros, Nelson Machado, CEO do negócio Vida e Pensões, Eduardo Consiglieri Pedroso, 

CEO da Médis, Katrien Buys, Diretora do Departamento de Estratégia, Inovação e 

Sustentabilidade, e Nuno Horta, Innovation Manager.  

 

“Apesar da situação pandémica mundial, no âmbito da parceria que temos com a Nova SBE, 

decidimos uma vez mais associar-nos na organização do Hackathon, este ano pela primeira 

vez realizado à distância. É uma ação-chave para a área de inovação e empreendedorismo 

da Grupo Ageas Portugal. Queremos continuar a ter um papel ativo no futuro destes 

estudantes, por intermédio dos nossos colaboradores e da nossa Comissão Executiva. Desta 

forma, damos a conhecer a nossa atividade e estabelecemos contacto com aqueles que 

serão os profissionais do futuro”, refere Nuno Horta, Innovation Manager do Grupo Ageas 

Portugal.  

As equipas vencedoras de cada desafio irão receber um diploma de participação, um prémio no 

valor de 2.500€ e a oportunidade de realizarem um estágio no Grupo Ageas Portugal. Será ainda 

atribuído um troféu especial para a equipa que se destacar na competição, a equipa “Blow-me-

away”, que receberá 2.500€ adicionais. 
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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 1.281 Colaboradores e 
2.722 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 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 Mundo Ageas. Para mais 
informações pode visitar o website, https://www.grupoageas.pt/, ou seguir a página de Linkedin, 
https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/ ou Instagram, 
https://www.instagram.com/ageasgrupo/.  

Para mais informações: 

Carolina Alves Pereira | cpereira@atrevia.com | 914 027 457 
Isabel Camarate Campos | icampos@atrevia.com | 914 027 468 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 
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