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Lisboa, 5 de maio de 2020 – Pedro António assume o cargo 

de Chief Future Officer do Grupo Ageas Portugal, funções 

que acumulará com as de membro do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva de todas as 

sociedades que compõem o Grupo Ageas Portugal (Ageas 

Portugal Holdings, Millenniumbcp Ageas, Ageas Seguros, 

Ocidental, Médis, Ocidental e Ageas Pensões).  

“Muitos são os desafios presentes e futuros que se colocam à nossa atividade e organização e 

que exigem de nós uma forte capacidade de implementação, de agilidade e de eficiência, 

especificamente na área das tecnologias, do mundo digital e, globalmente, na otimização de 

sistemas e de processos. O objetivo final é sermos mais céleres e eficazes na resposta ao Cliente 

e termos as ferramentas e os mecanismos certos para antecipar necessidades, liderar a evolução 

e preparar, desde já, a nossa organização para o futuro.”, refere Pedro António. 

O novo responsável foi sócio-gerente da BearingPoint Portugal e conta com 26 anos de 

experiência, dos quais 17 enquanto Consultor de Negócios e 9 em diferentes funções no setor 

bancário, nomeadamente em Portugal e em Espanha. Ao longo da sua carreira, foi Sócio na PwC 

(PricewaterhouseCoopers) com a gestão de consultoria nos mais diversos setores de indústria. 

Anteriormente, foi Chief Information Officer e Responsável de Transformação no Barclays Iberia, 

tendo também liderado a agenda digital ao nível da Europa continental. 

Grupo Ageas Portugal nomeia 

novo Chief Future Officer 
Pedro António integra também a Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal 
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O seu percurso conta ainda com funções como Diretor de Processos & Reengenharia e 

Responsável pelo Desenvolvimento e Manutenção global de aplicativos no Millennium bcp. 

Tendo iniciado atividade profissional na Accenture, é Licenciado em Economia pelo Instituto 

Superior de Economia e Gestão (ISEG) e detém uma especialização em Gestão Financeira pela 

Universidade Católica Portuguesa. 

O seu percurso é enriquecido pela experiência relevante na liderança de projetos diversos, 

maioritariamente no setor da banca e dos seguros, destacando-se projetos de IT, redesenho de 

processos, transformação e estratégia.  

 

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, ou seguir a página de Linkedin ou Instagram.  

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 

Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 

 

https://www.grupoageas.pt/
https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/
https://www.instagram.com/ageasgrupo/
mailto:cfonseca@atrevia.com%7C
mailto:jvicencio@atrevia.com
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