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Brokerslink reforça equipa com nomeação 

do português Pedro Moura Ferreira 
 
A empresa de corretagem global Brokerslink nomeou o português Pedro Moura Ferreira 

como Business & Placement Director. 

 

Pedro Moura Ferreira trabalhará em estreita colaboração com os Partners & Affiliates da 

Brokerslink com o objetivo de fortalecer a rede e apoiar as oportunidades de negócios 

multinacionais, colaborando para aumentar o crescimento e o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços especializados de gestão de riscos. 

 

Com mais de 25 anos de experiência no setor segurador, Pedro Moura Ferreira já ocupou 

vários cargos. Recentemente foi Director of Claims, Technical & Placement Areas na MDS 

Portugal. Antes disso, foi Board Member and Executive Director na Patris Seguros. 

 

Sobre a sua nomeação, afirmou que “Este é um momento emocionante para me juntar 

à Brokerslink e ter a oportunidade de trabalhar com uma ampla gama de corretores 

independentes, empresas de gestão de riscos e parceiros estratégicos de seguradoras 

para fortalecer a nossa presença global, e continuar a identificar e a desenvolver novos 

serviços e soluções para beneficiar Partners & Affiliates e os seus clientes.” Acrescentou 

ainda “Estou confiante de que, com a ampla variedade de especialidades, valores 

comuns e forte ADN da Brokerslink, continuaremos a crescer como um player líder no 

mercado global”.  

 

Por sua vez, o Chairman da Brokerslink, José Manuel Dias da Fonseca, adicionou “O 

desenvolvimento contínuo da Brokerslink permite-nos atrair indivíduos do calibre de 

Pedro e estou muito satisfeito por ele se juntar à equipa. O conhecimento e a experiência 

que o Pedro traz para a Brokerslink irão aumentar a nossa capacidade de fortalecer a 

colaboração global para o benefício dos nossos Partners & Affiliates e organizações 

multinacionais em todo o mundo.  

 

 

Sobre a Brokerslink  

A Brokerslink é uma das maiores organizações globais de corretagem e serviços de consultoria de risco 

fundada pela MDS em 2004 e sediada em Zurique. Está presente em mais de 113 países, com cerca de 

400 escritórios e totalizando cerca de 10.000 profissionais da área dos seguros. 

Para mais informações, por favor consulte www.brokerslink.com, Twitter e LinkedIn. 
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