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Lisboa, 08 de março de 2022 – O Grupo Ageas Portugal nomeou Bruno 

Caeiro como o novo Responsável da Área Jurídica do Grupo. 

O novo líder da Área Jurídica do Grupo, iniciou o seu percurso no Grupo 

Ageas Portugal, em 2016, na Área Jurídica, tendo assumido a 

coordenação da equipa de Assessoria Jurídica dois anos mais tarde, 

função que desempenhava antes de assumir o novo cargo de 

Responsável da Área. 

O seu percurso profissional começou no escritório de advogados CMS 

Rui Pena & Arnaut, cuja especialidade assentava em direito dos seguros e contencioso, 

prestando aconselhamento jurídico e representação forense, no âmbito de processos nas áreas 

de direito de seguros, contencioso civil, penal e insolvência.  

Bruno Caeiro é licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 

tendo também um Mestrado em Direito Empresarial, na mesma instituição. Posteriormente, 

decidiu aprofundar os seus conhecimentos e completou um Master of Laws, em Direito os 

Seguros, na Queen Mary University of London.  

Bruno Caeiro refere que, “Queremos que a Área Jurídica seja cada vez mais uma área de apoio 

relevante para a concretização dos ambiciosos objetivos do Grupo Ageas Portugal. Para isso é 

necessário que a mesma consiga conciliar o rigor técnico com as necessidades do negócio, 

acompanhar e conseguir incorporar as melhoras práticas do mercado e ser um elemento de 
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confiança na cadeia de valor. O assumir desta função representa um compromisso para com 

todo o Grupo que pretende continuar a crescer de forma criteriosa, atingir resultados positivos, 

ir verdadeiramente ao encontro das necessidades dos seus Clientes e cumprir as suas 

responsabilidades sociais”. 

 
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: 

 
Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 

Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 
Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

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