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EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

 
1. Conformidade legal de seguros obrigatórios 
 

 Lusitania – Companhia de Seguros, S.A. 

- Seguro de incêndio (“Apólice de seguro de multirriscos comércio e 
serviços Mercantile”); 

 

 Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

- Seguro de responsabilidade civil dos operadores marítimo-turísticos 
(Seguro Marítimo Cascos e Responsabilidades – Condições Gerais 023 e 
Condição Especial 020); 

 

 Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. 

- Seguro de acidentes pessoais dos bombeiros profissionais e voluntários 
(CA Acidentes Pessoais – Seguros Especiais – Condições Gerais e 
Condição Especial 07); 

 

2. Registo de órgãos sociais, responsáveis por funções-chave, diretores de topo e 
pessoas que dirigem efetivamente as empresas 

 

 Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. (mandato 2020/2022) 

Conselho de administração e comissão executiva 

- Maria Celeste Azevedo de Oliveira Hagatong Agrellos – presidente do 
conselho de administração; 

- Thierry Gaston Gustave Etheve – vogal do conselho de administração e 
presidente da comissão executiva; 

- Ana Maria Leça Rodrigues de Sousa Carvalho – vogal do conselho de 
administração e da comissão executiva; 

- Paolo Cioni – vogal do conselho de administração; 

- Pedro Luis de Magalhães Chaves da Silva Fernandes – vogal do conselho 
de administração; 

- Placido Furnari – vogal do conselho de administração e da comissão 
executiva; 
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Conselho fiscal 

- José Miguel Gomes da Costa – presidente; 

- José Manuel Vairinhos Gonçalves – vogal; 

- Maria Isabel Soares Alvarenga de Andrade Correia de Lacerda – vogal; 

- Pedro Manuel dos Santos Salvador Marques – vogal suplente; 

Revisores oficiais de contas 

- Carlos Manuel Sim Sim Maia, em representação da 
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas, S.A. – efetivo; 

- Carlos José Figueiredo Rodrigues – suplente; 
 

 Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

- Registo de diretor de topo (Sistemas de Informação); 
 

3. Outros 
 

 Autorização para o exercício transitório de funções de responsável pela 
função-chave de verificação do cumprimento da Abarca - Companhia de 
Seguros, S.A.; 

 
 
 
SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES 

 
Registo de órgãos sociais, responsáveis por funções-chave, diretores de topo e pessoas 
que dirigem efetivamente as empresas 
 

 GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

- Rameschandra Kakoo – vogal do conselho de administração – mandato 
2018/2021; 
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FUNDOS DE PENSÕES 

 
Autorizações de constituição, alteração, extinção, de contratos constitutivos, 
regulamentos de gestão e adesões coletivas 
 

 Extinção decorrente de transferência de uma quota-parte da adesão coletiva 
n.º 5 ao Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização, cujo associado é o Banco 
BPI, S.A., e a alteração do respetivo contrato de adesão coletiva, bem como a 
celebração de um novo contrato de adesão coletiva ao Fundo de Pensões 
Aberto BPI Valorização, cujo associado é o CaixaBank, S.A.; 

 
 
 
MEDIADORES DE SEGUROS 

 
Reposição do registo 
 

Anulação da decisão de 3 de dezembro de 2019, relativa ao cancelamento  

N.º registo Nome do mediador 

308279108 LUÍS PEDRO FIGUEIRA 

 
 
 
CURSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS 

 
Reconhecimento e alterações 
 

 Reconhecimento de cursos para o acesso à atividade de mediação de seguros 
ou de resseguros, propostos pelas seguintes entidades promotoras: 

- INETESE – Instituto para o Ensino e Formação; 

- SABFORMA – Academia de Formação, Lda. 
 


