
 

Multinacional portuguesa líder em corretagem de seguros e consultoria de risco 

 

MDS REFORÇA ATIVIDADE DE RESSEGURO COM 

AQUISIÇÃO DA REINSURANCE SOLUTIONS 

 
Atividade de resseguro do grupo passa a ser responsável pela colocação de mais de 30 

milhões de euros de prémios com origem em sete países. 

 

A MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, concluiu a 

aquisição da maioria do capital da Reinsurance Solutions, reforçando a sua atividade na área 

da corretagem de resseguro onde já é referência através da MDS RE. Com esta operação a 

carteira de prémios de resseguro do Grupo MDS passa a ascender a cerca de 32 milhões de 

euros, com origem em países como Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Tunísia, 

Líbano e Brasil. 

A aquisição de dois terços do capital da Reinsurance Solutions enquadra-se na estratégia de 

desenvolvimento do Grupo MDS, que prevê o crescimento orgânico das várias unidades de 

negócio, mas também a realização de aquisições que acrescentem valor ao seu portefólio. A 

operação permite ao Grupo MDS reforçar a sua posição no sector do resseguro em Portugal, 

continuar a desenvolver a sua estratégia de crescimento e alargar a sua equipa com 

profissionais de elevado valor, com a manutenção da sua equipa de gestão. 

José Manuel Dias da Fonseca, CEO Global do Grupo MDS, afirma: “A Reinsurance 

Solutions é uma empresa com um forte conjunto de competências no desenvolvimento 

de soluções de resseguro tailor made e com uma carteira de clientes relevantes que 

passam a beneficiar da integração no Grupo MDS. Somos líder de mercado em Portugal, 

temos posições de liderança no Brasil, em Angola, e estamos presentes em mais de 100 

países. Somos também o único broker Lloyd’s de língua portuguesa, o maior mercado de 

seguros especializado do mundo, o que nos permite oferecer soluções únicas aos clientes 

em Portugal e no mundo”. 

Fernando Brito, administrador da Reinsurance Solutions, realça: “Face aos crescentes 

desafios da globalização, a RS-Reinsurance Solutions encontrou no Grupo MDS o prestígio, 

a solidez e uma disponibilidade de meios logísticos e informáticos que, alicerçada numa 

gestão moderna, concorrem para potenciar as suas valências. Esta é, claramente, uma 



 

operação agregadora de valor para ambas as partes, num mundo exigente, no qual a 

dimensão e o conhecimento contam, já que garantem maiores chances de sobrevivência”. 

A RS-Reinsurance Solutions nasceu em 1993, passando desde 2004 a ser controlada pela 

sua equipa de gestão, liderada por Fernando Brito e Renato Capote. A corretora é 

especialista em áreas como o resseguro facultativo e contratos, sendo reconhecida pelas 

suas soluções de transferência de riscos industriais. 

A MDS RE é especialista no desenvolvimento e negociação de soluções de corretagem de 

resseguro, operando na Europa, na América do Sul e África. A empresa presta serviços de 

consultoria customizada e colocação de resseguro, oferecendo suporte aos seus clientes a 

nível mundial. A MDS RE distingue-se por efetuar a gestão de todas as necessidades e 

requisitos de resseguro dos clientes, desde a conceção do programa de transferência de 

riscos até à colocação do mesmo, e por atuar nos principais mercados globais, o que lhe 

permite atuar na resolução de qualquer sinistro. A MDS RE também desenvolve trabalhos 

de due diligence técnico e aconselhamento de seguros para entidades financeiras, em 

operações de Project Finance, M&A e outras estruturas semelhantes. 

 

 

 

Sobre a MDS  

A MDS é um grupo multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e 

consultoria de riscos, presente em mais de 100 países. É líder de mercado em Portugal, um dos 

maiores players no Brasil e está diretamente em Angola, Moçambique e Espanha, Malta e Suíça. 

Através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que integra cerca de 

18.000 profissionais de seguros, responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas 

geografias e sectores. 

O grupo integra também a MDS RE, companhia especializada em resseguro presta serviços na 

Europa, América e África, e a RCG - Risk Consulting Group, uma referência na análise de riscos, 

controle de perdas, plano de continuidade de negócios e enterprise risk management. Através da 

HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), a MDS oferece soluções alternativas de 

transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. A MDS atua também na área de gestão 

de benefícios e benefícios flexíveis, através das empresas 838 Soluções e Ben’s (Brasil) e Flexben 

(Portugal). Mais informações em www.mdsinsure.com 
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