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EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

 

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

 

 Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. 

- Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António - vogal do conselho de 
administração e membro da comissão executiva - mandato em curso 
2017/2019; 

 

 Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 

- Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António - vogal do conselho de 
administração e membro da comissão executiva - mandato em curso 
2017/2019; 

 

 Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 

- Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António - vogal do conselho de 
administração e membro da comissão executiva - mandato em curso 
2017/2019; 

 

 Ageas Portugal – Companhia de Seguros de Vida, S.A. 

- Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António - vogal do conselho de 
administração e membro da comissão executiva - mandato em curso 
2017/2019; 

 

 Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. 

- Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António - vogal do conselho de 
administração e membro da comissão executiva - mandato em curso 
2017/2019; 

 

 Caravela - Companhia de Seguros, S.A. (mandato de 2019/2022) 

Conselho de administração 

- Luís Filipe Sampaio Cervantes – presidente; 

- David Angulo Rubio – vice-presidente; 

- José Paulo de Castro Trigo – vogal; 
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- Gonçalo Lopes da Costa de Ramos e Costa – vogal; 

- Fabrizio Cesario – vogal; 

- Georgios Koulouris – vogal; 

- António Manuel Nestor Ribeiro – vogal; 
 

Conselho fiscal 

- Manuel Augusto Lopes de Lemos – presidente; 

- Humberto Manuel Martins Carneiro – vogal; 

- Bernardo José Ferreira Reis – vogal; 
 

Revisor oficial de contas 

- Fernando Jorge Marques Vieira, em representação da Mazars & Associados, 
Sociedade de Revisores Oficias de Contas, S.A. – revisor oficial de contas 
efetivo; 

- Paulo Jorge Damião Pereira – revisor oficial de contas suplente; 
 

 Seguradoras Unidas, S.A. 

- responsável pela aplicação das políticas e procedimentos de adequação dos 
membros do órgão de administração responsáveis pela atividade de 
distribuição de seguros e das pessoas diretamente envolvidas nessa 
atividade; 

 

2. Outros 
 

 Autorização para o exercício transitório de funções, para o mandato 2018/2021, 
de Juan Aparício Roa, como vogal do conselho de administração da Aegon 
Santander Portugal Vida, Companhia de Seguros de Vida, S.A.; 
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SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES 

 

1. 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. 

- António Filipe Dias da Fonseca Brás, em representação da Ernst & Young 
Audit & Associados, SROC, S.A. – revisor oficial de contas efetivo – mandato 
2018/2019; 

 

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

- Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António – vogal do conselho de 
administração e membro da comissão executiva – mandato em curso 
2017/2019; 

 

 

 
FUNDOS DE PENSÕES 

 

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

 Autorização para a alteração do contrato constitutivo do Fundo de Pensões 
Tabaqueira. 

 


