
 

Multinacional portuguesa líder em corretagem de seguros e consultoria de risco 

 

Pedro Martins assume direção de Recursos Humanos 

e Organização da MDS 

 
Nova direção foi criada com a missão de potenciar, em conjunto, o desenvolvimento 

das pessoas e a melhoria contínua. 

 

A MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, nomeou Pedro 

Martins como Diretor de Recursos Humanos e Organização. O responsável pela nova 

direção tem como missão continuar a potenciar o capital humano e desenvolver as políticas 

de recursos humanos da MDS, bem como fomentar a melhoria contínua na organização. 

Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra e em Recursos Humanos pela 

Université Grenoble Alpes, o novo diretor era coordenador da área de organização, 

processos e melhoria contínua, sendo inclusive PMO e Formador do sistema de melhoria 

contínua do Grupo Sonae - Improve Our Work (IOW), no Sonae Training Center. 

Anteriormente, integrou o grupo Real Seguros, como analista de negócio e qualidade, e a 

Arcelor-Mittal, onde assumiu funções na direção de recursos humanos corporativa na 

sede da empresa no Luxemburgo. 

Pedro Martins, o novo Diretor de Recursos Humanos e Organização da MDS, afirma:  

“A MDS é uma multinacional presente em mais de 100 países, que presta serviços de 

consultoria de risco e de seguros. As pessoas estão no centro da nossa atividade, pelo que 

investimos no seu desenvolvimento através da formação, do conhecimento e do fomento 

de competências pessoais e profissionais. A nova direção que tenho a honra de liderar 

vem juntar a esta equação a melhoria contínua, que é hoje uma peça fundamental na 

nossa estratégia de inovação e reforço da posição de liderança no mercado português. As 

pessoas são o grande impulsionador para a obtenção de resultados superiores e estamos 

empenhados em que os colaboradores da MDS continuem a sê-lo no futuro”. 

José Manuel Dias da Fonseca, CEO do Grupo MDS, realça: “O Pedro é um profundo 

conhecedor da MDS, das suas pessoas e do setor. Para além da sua experiência em RH, a 

sua carreira proporcionou-lhe profundo conhecimento em inovação tecnológica, 

competência particularmente útil no momento em que vivemos.” 



 

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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