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Lisboa, 09 de julho de 2020 – Valdemar Duarte, 

Diretor Geral da Ageas Pensões, marca do Grupo 

Ageas Portugal, foi reconduzido esta semana para 

um mandato de 4 anos no “Occupational 

Stakeholders Group” OPSG da Autoridade Europeia 

dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 

(EIOPA). 

Para o líder da Ageas Pensões, que é, uma vez mais, o único português com assento neste órgão 

consultivo composto por 19 nacionalidades, “a participação durante os últimos 2 anos no foi 

muito enriquecedora e é com grande orgulho que constato o reconhecimento do meu 

contributo através da recondução por um novo mandato, agora de 4 anos. O OPSG é um Órgão 

consultivo cuja opinião é em grande medida valorizada e incorporada nas decisões de 

regulamentação da EIOPA.  De entre os vários projetos em que participei, destaco um que ainda 

vai a meio e que será um marco neste próximo mandato: o PEPP “Produto de Pensões Pan-

Europeu”. Acredito que, no final de 2021, será uma realidade por todo o espaço da União 

Europeia, disponibilizando uma solução de pensões complementares uniforme, com grande 

eficiência fiscal, com o objetivo de contribuir para pensões mais adequadas e protegidas e ainda 

de facilitar a mobilidade profissional no espaço europeu.” 

 

 

 

 

Valdemar Duarte reconduzido pela EIOPA 

Líder da Ageas Pensões é reconduzido para um mandato de 4 anos 

no“Occupational Stakeholders Group” OPSG da EIOPA 
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Sobre a Ageas Pensões  

A Ageas Pensões, marca do Grupo Ageas Portugal, é líder destacada no mercado de Fundos de Pensões em 

Portugal, gerindo 6 mil milhões € de ativos, que se traduzem numa quota de mercado de 27,4%. No âmbito da 

atividade de gestão de benefícios de reforma, analisa e propõe às Empresas e aos seus Colaboradores, soluções 

flexíveis e com valor acrescentado, que lhes asseguram qualidade de vida e proteção para o futuro. Para mais 

informações pode visitar o website, www.ageaspensoes.pt, ou no LinkedIn. 

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, www.grupoageas.pt , 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.ageaspensoes.pt/
https://www.linkedin.com/company/ageaspensoes/
https://www.grupoageas.pt/
https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/
https://www.instagram.com/ageasgrupo/
mailto:jvicencio@atrevia.com
mailto:rui.rijo@ageas.pt

